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Kompasnieuwsbrief 22  
vrijdag 13 juli 2018 
 

Maandag 27 augustus Eerste schooldag van het schooljaar 2018-2019 

 Start DVS blok 1 ‘We horen bij elkaar’ 

Dinsdag 4 september Informatieavond voor de ouders van groep 1, 2, 5 en 6 

Donderdag 6 september Informatieavond voor de ouders van groep 3, 4, 7 en 8 

Woensdag 12 september Afname NIO/NPJ-V (groep 8) 

Dinsdag 18 september Oudervertelgesprekken voor de ouders van groep 2, 4 en 6 

Donderdag 20 september Oudervertelgesprekken voor de ouders van groep 2, 4 en 6 

Donderdag 27 september LEV2Choose, gastles + ouderavond (groep 7/8) 

Woensdag 3 oktober Eilandconferentie, alle leerlingen vrij 

Maandag 15 t/m vrijdag 19 

oktober 

Schoolbreed thematisch werken, incl. juffendag 

Maandag 22 t/m vrijdag 26 

oktober 

Herfstvakantie  

 
Onderwijsinhoudelijk – Terugblik ……….. 
Nu het schooljaar 2017-2018 voorbij is, wil ik in deze Kompasnieuwsbrief met u terugkijken 
op alles waar we het afgelopen jaar aan gewerkt hebben. 
Met de nieuwste versie van de rekenmethode ‘Pluspunt’ zijn we t/m 
groep 6 gekomen. Volgend jaar gaat ook groep 7 ermee werken.  
Wat lezen betreft stond ook dit jaar ‘Leespromotie’ hoog op de agenda. 
Elke middag start groep 4 t/m 8 met tien minuten vrij lezen. Er is voor 
hen veel aanbod, omdat we het boekenaanbod voor ‘vrij lezen’ met 
een hoge frequentie wisselen. Eveneens hebben we ons gebogen over 
het ‘begrijpend luisteren’, een voorfase van ‘begrijpend lezen’. Een 
belangrijke factor hierbij is ‘woordenschat’. Voor de leerlingen van groep 1 en 2 hebben we 
in kaart gebracht welke woorden zij aangeboden krijgen én welke woorden (nog) niet aan de 
orde komen, maar wel belangrijk zijn. Die geven we gericht aanbod, in combinatie met de 
BAS-platen.  
Daarnaast is de schoolmedewerker van de bibliotheek drie keer geweest in groep 5 t/m 8  
voor boekpromotie. Ze bracht daarvoor steeds voor elke groep een tiental boeken mee, die 
ze met de leerlingen besprak. Deze boeken mochten vervolgen twee maanden op school 
blijven en konden dus door alle leerlingen gelezen worden. Dit was echt een schot in de 
roos. 
Wilt u thuis ook aandacht blijven geven aan het lezen? Het is zo enorm belangrijk! 
In groep 1 t/m 4 zijn we dit jaar begonnen met ‘I-pockets’  en in groep 5 t/m 8 hebben we 
gewerkt met Holmwoods.  
 
‘ 
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‘De Vreedzame School’ is inmiddels een vast onderdeel van 
onze aanpak. We vinden het een mooie manier om 
gestructureerd, op een voor de leerlingen leuke manier, te 
werken aan sociale competentie en democratisch burgerschap. 
Als ouders kon u ons goed ‘volgen’ door de ouderbrieven, de open lessen en de 
koffieochtenden. Ik hoop dat uw kinderen ook thuis verteld hebben over de lessen van DVS 
en, wat helemaal mooi zou zijn, wellicht merkt u iets positief veranderen in hun gedrag….  
Het observatiesysteem ‘ZIEN!’ is volop in gebruik en we combineerden dit met de 
preventieve groepsgesprekken over welbevinden, schoolcultuur, internetgebruik en 
identiteit. 
Met ‘Wonderlijk gemaakt’, onze methode voor seksuele vorming, werken we nu twee jaar. U 
wordt op de hoogte gehouden met een korte mail per les, waarin de leerkracht doorgeeft 
wat er aan de orde zal komen in de les. Enkele ouders hebben aangegeven dat ze deze 
mailtjes waarderen; dit helpt ons om in te schatten waaraan behoefte is.  
Groep 9 draaide op volle kracht. Op vrijdagmorgen gingen de desbetreffende leerlingen uit 
hun eigen groep naar groep 9. Daar werden ze, bij de verdiepingsopdrachten,  begeleid door 
juf Visser. In hun eigen groep moesten ze er voor zorgen dat  ze er op een aantal momenten 
aan verder werkten. Hiermee werd een beroep gedaan op hun vermogen tot plannen, 

organiseren en verantwoordelijkheid dragen voor het eigen werk.  
De koffieochtenden hadden als onderwerp ‘De Vreedzame School’, 
‘Wonderlijk gemaakt’, ‘Identiteit’ en ‘Eco-Schools’. Ook spraken we 
meer algemeen over de opvoeding van onze kinderen. We hadden 
leerzame en fijne ochtenden met mooie gesprekken, waar 
gemiddeld zo’n acht ouders aanwezig waren.  

 
Daarnaast waren er de dagelijkse lessen met daaromheen de inbreng van de leerlingen op 
vele fronten, de gastlessen, de excursies….. Eigenlijk teveel om op te noemen. 
In al ons werk erkennen we onze tekortkomingen en gebreken, maar beseffen we ook dat 
we geholpen en gezegend zijn door de onverdiende genade van onze God. Hem willen we 
daarvoor danken en op Zijn hulp en nabijheid vertrouwen we bij al onze plannen voor 
schooljaar 2018-2019 en de uitvoering daarvan. 
 
Sponsorloop 
De opbrengst van de sponsorloop is € 848,20. Een prachtig bedrag, waarvoor we u allen 
hartelijk willen danken. We gaan er leuke knutselspullen voor kopen, waar alle groepen mee 
aan de slag kunnen. Dit doen we na de zomervakantie  en als we de bestelling binnen 
hebben, laten we u meekijken….. 
 
Schoolgids 2018-2019 
In de loop van volgende week krijgt u de schoolgids 2018-2019 gemaild. Hij 
komt ook op de website van onze school. 
 
Zomerdip 
Zes weken zomervakantie is fijn en we gunnen het alle leerlingen van harte. Om uit te rusten 
en te ontspannen is het een prima periode. Eén nadeel is er wel, met name zwakke en 
matige lezers kunnen enorm achterop raken als ze zes weken lang niets lezen. Om uw kind 
weer een vlotte start te bieden, is het echt aan te raden dat er in de zomervakantie ook 
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gelezen wordt. Bij sommige kinderen gaat dat vanzelf, bij anderen niet ….  Om u en uw kind 
te helpen, vindt u op onze website een aantal praktische documenten m.b.t. de zomerdip. 
Hopelijk kunt u er uw winst mee doen. 
 
Nieuwe start 
Met de start van een nieuw schooljaar moeten de leerlingen van groep 
3 t/m 8 zelf zorgen voor:  
- Een gum; 
- Een puntenslijper;  
- Kleurpotloden en viltstiften van een goede kwaliteit in een mapje, doosje of etui (passend 
in het eigen laatje). 
- Een hoofdtelefoon of oortjes plus een doosje (met naam) om deze in op te bergen. Als u 
het gemakkelijker vindt om dit via de school aan te schaffen, is dat ook mogelijk. U kunt 
hiervoor terecht bij juf Van den Nieuwendijk en de kosten zijn € 2,50 per stuk. Voor dit 
bedrag krijgt uw kind een set oortjes en een opbergdoosje. 
 
Voor de leerlingen van groep 7/8 komt daar nog bij:  
- Een multomap op A4 formaat, 23 rings; 
- Tabbladen; 
- Een rode pen; 
- Een kladblok; 
- Een agenda. 
M.b.t. een pen is er voor de leerlingen van halverwege groep 3 t/m 
groep 8 de volgende keus: óf schrijven met balpen van school, óf 
schrijven met een zelf aan te schaffen vulpen of Stabilo roller pen, te 
koop bij de kantoorboekhandel. Andere pennen zijn niet toegestaan. 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op de eerste schooldag deze materialen bij zich 
heeft/hebben? Dan kunnen we meteen een goede start maken. Bij voorbaat dank! 
 
Afscheid 
Aan het eind van een schooljaar nemen we meestal afscheid van een aantal personen. Ook 
dit jaar is dat het geval.   
Teamleden: We hebben afscheid genomen van de juffen Tanis, Sperling en Verduijn. Ook in 
deze Kompasnieuwsbrief een woord van hartelijke dank voor hetgeen jullie jarenlang voor 
de school gedaan hebben.   
MR: Omdat juf Sperling niet meer op onze school werkt, 
heeft zij ook geen zitting meer in onze MR. Ook voor die 
werkzaamheden alsnog hartelijk dank! 
Activiteitencommissie:  Uit de activiteitencommissie gaan 
mw. Monica Bechtum en mw. Corine Klink ons verlaten. 
Nooit was iets te veel en alles kwam altijd keurig in orde. 
Hartelijk bedankt voor alles wat jullie voor onze school 
gedaan hebben. 
Overblijfouders: Mw. Christina van der Boom stopt als 
overblijfmoeder. Veel dank voor de jarenlange trouwe 
dienst tijdens het overblijven van de leerlingen.  
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Welkom 
Met ingang van het nieuwe schooljaar mogen we ook een 
aantal nieuwe mensen verwelkomen. 
Teamleden: Juf Christineke Houweling komt ons team 
versterken als juf van groep 7. We hopen op een goede en fijne tijd, samen met de 
leerlingen. 
Leerlingen: Na de zomervakantie zullen Douwe (groep 3) en Wietske (groep 2) Hoek uit 
Ouddorp bij ons op school komen. Ze hebben al een ochtend proef gedraaid en dat is 
wederzijds prima bevallen. Hartelijk welkom op onze school!  
MR: In de MR zal juf Van den Nieuwendijk plaats nemen. Fijn dat de lege plek in de 
personeelsgeleding op deze manier weer opgevuld is. 
Activiteitencommissie: In de activiteitencommissie hoopt mw. Karin Voogd plaats te nemen. 
Welkom terug! 
 
Eerste schooldag  
Maandag 27 augustus 2018 begint de school weer. Op deze eerste morgen van het nieuwe 
schooljaar mogen alle ouders hun kind in de eigen nieuwe groep brengen. Om 08.15 uur 
gaat bij beide ingangen de deur open en kunt u met uw kind mee naar binnen lopen om te 
zien waar hij/zij een plaats in het lokaal heeft en even kort een praatje te maken met de juf. 
Welkom! 
 
Informatieavond 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar organiseren we weer 
een informatieavond per groep.  Elke leerkracht vertelt dan wat 
er in de bewuste groep gedurende het hele jaar op het 
programma staat, hoe er in de groep gewerkt wordt, hoe het 
programma van de dag eruitziet, enz. Een belangrijke avond dus, die u niet zou moeten 
willen missen. Ook wordt er op beide avonden door juf Van der Kraan voor de ouders van 
alle groepen een informatief en interactief intermezzo verzorgd, waar u hartelijk welkom 
bent. Qua organisatie doen we het als volgt:  
 

Datum Tijdstip Groep 

Dinsdag 4 september 19.00 – 19.45 uur 1/2 en 5 

 19.45 – 20.15 uur Intermezzo door juf Van der Kraan 

 20.15 – 21.00 uur 1/2 en 6 

Donderdag 6 september 19.00 – 19.45 uur 3 en 7 

 19.45 – 20.15 uur  Intermezzo door juf Van der Kraan 

 20.15 – 21.00 uur 4 en 8 

 
Koffie en thee is verkrijgbaar in de keuken. U bent allen hartelijk welkom! 
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Verjaardagen augustus 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

5 augustus 7 Tara van Kleeff  10 

9 augustus 1 Naómi de Waal  5 

11 augustus 7 Pepijn Blokland  11 

17 augustus 8 Jasmijn Tanis  11 

18 augustus 5 Noa Démoed  8 

22 augustus 8 Silvia Vlietland  11 

26 augustus 5 Elise Tanis  8 

29 augustus 7 Jesse Breen  11 

 
 
Bedankt! 
In deze laatste Kompasnieuwsbrief wil ik iedereen bedanken die in het afgelopen schooljaar 
iets voor onze school gedaan heeft. Heel veel ouders en grootouders hebben, ieder op hun 
eigen wijze en met hun eigen mogelijkheden en talenten, hun bijdrage geleverd aan het 
reilen en zeilen van onze school. Dank dat u ook op uw eigen manier, in meedenken en 
meehelpen, betrokken was op het welzijn van de leerlingen. Met elkaar maken we het 
verschil!  
 
Groet  
Beste ouders en leerlingen,  
We willen jullie hartelijk bedanken voor de fijne tijd die we op het Kompas mochten hebben. 
We bedanken jullie, jongens en meiden, voor alles wat we met elkaar mochten delen in de 
lessen. Ouders, u bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen.  
In de afgelopen week mochten we afscheid nemen van het team en de leerlingen. Hartelijk 
dank voor het leuke afscheidscadeau; een EHBO – koffer. (Eerste Hulp Bij Onderwijs) met vele 
leuke, handige presentjes om te gebruiken in de klas/tijdens de lessen. Ook de gedichten en 
wensen hebben ons goed gedaan.   
Nu gaan we verder als juffen op een andere school. We willen jullie de zegen van God 
toebidden met het mooie lied:  

GEBED OM ZEGEN 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
  
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
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Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Een hartelijke groet, Carolien Sperling, Annemarie Tanis, Mariëlle Verduijn 
 
Vakantie 

De school is dicht, de kinderen hebben vakantie en de 
teamleden binnenkort ook. Ik hoop dat u eveneens kunt 
gaan genieten van een periode van rust en ontspanning.  
Namens alle teamleden wens ik u een fijne tijd toe, 
onder Gods bewaring en bescherming. We hopen elkaar 

na de vakantie weer in gezondheid te mogen ontmoeten. 
 
Datum  
De eerste Kompasnieuwsbrief van het nieuwe schooljaar verschijnt op vrijdag 31 augustus 
2018. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. 
 
Met vriendelijke groet, 

G.A. (Gea) Geneugelijk 
          (directeur) 

 

 
 

           : Schoolstraat 19, 3251 AX Stellendam 
           : Postbus 24, 3250AA Stellendam 

           : 0187-492458 

           : g.geneugelijk@hetkompas-stellendam.nl 

            : www.hetkompas-stellendam.nl 
 

Het Kompas is onderdeel van:       
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