
Kompasnieuwsbrief 16 - vrijdag 8 mei 2020 

 

Beste ouders, 

 

De kalender ziet er de komende weken als volgt uit: 
 

Maandag 11 mei De school begint weer! 

Donderdag 21 mei  Hemelvaartsdag, geen school 

Vrijdag 22 mei Geen school 

Maandag 1 juni Tweede Pinksterdag, geen school 

Dinsdag 2 juni Geen school 

Woensdag 3 juni  De school begint weer 

 

Onderwijsinhoudelijk - We gaan weer 

beginnen! 

Aan een periode van thuisonderwijs is bijna 

een einde gekomen. Als we daarop 

terugkijken dan is het met een gevoel van 

tevredenheid en dankbaarheid. Vooraf 

hadden we niet kunnen denken dat het geven van thuisonderwijs zo goed zou gaan 

verlopen. Echt alle waardering voor het snel opzetten en uitbouwen van het thuisonderwijs 

door de leerkrachten én alle waardering voor de inzet en support van u als ouders! Zonder u 

hadden we dit niet op deze manier kunnen realiseren. Hartelijk dank voor uw grote 

betrokkenheid! 

Echter, ondanks het goede verloop van het thuisonderwijs, zijn we toch héél blij dat de 

basisscholen weer voor de helft mogen gaan beginnen. Het échte contact met elkaar kan 

nooit vervangen worden door online lessen, daar zijn we van overtuigd. We staan dan ook 

klaar om uw kind(eren) weer met vreugde hier in het schoolgebouw te ontvangen. 

Dat zal op bepaalde  punten even wennen zijn, door een aantal maatregelen die we moeten 

nemen i.v.m. veiligheid en hygiëne. U leest hier alles over in het opstartprotocol, dat ik u 

vorige week mailde. Dit protocol voeg ik nogmaals bij deze Kompasnieuwsbrief én u vindt 

het ook op de website van de school, bij al het andere Coronanieuws. 

 

Rooster 

In het opstartprotocol heeft u gelezen hoe we de organisatie de 

komende drie weken voor ons zien. Het is vrijwel onmogelijk om 

een scenario te bedenken dat door iedereen met gejuich 

ontvangen wordt. Ons belangrijkste uitgangspunt was om de 

leerlingen in deze eerste drie weken  (zoveel mogelijk) dagelijks 

te zien. Ik denk dat we daar op deze manier in geslaagd zijn. 



Hoewel ook vermeld in het opstartprotocol, geef ik hieronder nogmaals het rooster door 

voor de komende drie weken. Vanaf 1 juni (in ons geval zal dat zijn: vanaf woensdag 3 juni) 
hopen we weer volledig aan de slag te mogen gaan. Of dat echt toegestaan wordt door de 

regering, wachten we nog af….. Ik houd u op de hoogte. 

 

Rooster 

Schooltijden: 
‘s Morgens: van 08.30 tot 11.30 uur 
‘s Middags: van 12.30 tot 15.30 uur 

Week 20/schoolweek 31: 
- ‘s Morgens: startgroep/groep 1, 3, 5, 7 
- ‘s Middags: groep 2, 4, 6, 8 

Week 21/schoolweek 32:  
- ‘s Morgens: groep 2, 4, 6, 8 
- ‘s Middags: startgroep/groep 1, 3, 5, 7 

Week 22/schoolweek 33: 
- ‘s Morgens: startgroep/groep 1, 3, 5, 7 
- ‘s Middags: groep 2, 4, 6, 8 

 

NB: Wat misschien nog niet helemaal duidelijk gecommuniceerd is: in bovenstaand rooster 

blijft de woensdagmiddag voor alle groepen een vrije middag en blijft daarnaast de 

vrijdagmiddag voor de leerlingen van startgroep t/m groep 4 een vrije middag. 

 

Maatregelen rondom hygiëne en veiligheid 

Wilt u het opstartprotocol nog eens goed doorlezen? Het betreft  veel 

informatie, dat besef ik, maar het is wel belangrijk om alles goed helder 

te hebben. Dat voorkomt misverstanden. Nog één punt wat niet in het 

protocol staat, maar wat een verzoek aan u is: wilt u ervoor zorgen dat 

uw kind(eren) voordat zij naar school komen thuis naar het toilet gaan? 

We hebben maar drie lesuren per dagdeel, dus we vinden het wel 

prettig als de leerlingen niet na een kwartier al naar het toilet moeten 

(bijzondere omstandigheden daargelaten). 

 

Geen studiedag 

Woensdag 3 juni stond een studiedag voor het team gepland. In deze omstandigheden 

laten we de studiedag vervallen en geven we gewoon les. 

 

Geen schoolreizen 

U weet al dat we tot aan de zomervakantie geen excursies, gastlessen en schoolreizen 

ondernemen. Donderdag 4 juni (de dag waarop de schoolreis van groep 3 t/m 6 zou 

plaatsvinden) wordt dus een gewone schooldag, waarop de leerlingen op school verwacht 

worden. 



 

Poster Rijksoverheid 

In de bijlage vindt u een poster van de Rijksoverheid. Op overzichtelijke wijze wordt 

weergegeven welke voorzorgsmaatregelen belangrijk zijn voor school en ouders. 

 

Terugblik op de koningsspelen 

Helaas konden onze foto’s van de Koningsdagactiviteiten die de leerlingen thuis uitgevoerd 

hebben, niet geplaatst worden in het Eilanden Nieuws. Daarom nu alsnog een korte 

impressie van deze dag, zoals de leerlingen die volgens het programma van de school 

ingevuld hadden. 

 

 

 

  



 

Verjaardagen mei 2020 

In deze maand waren/zijn de volgende leerlingen jarig:.  

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

7 mei 6 Levi de Waal 10 

8 mei 7 Mirthe van Grevenstein 11 

10 mei 6 Nick van Veen 10 

10 mei 4 Joël van der Wal 8 

14 mei 3 Cheyenna Hoffman 7 

22 mei 1 Emily van der Velde 5 

22 mei      5 Esmee van der Welle 9 

25 mei 7 Nathaniël Opacic 11 

27 mei 8 Sander Breur 12 

27 mei 2 Loiss van Koppen 6 

30 mei 7 Aaron Breen 11 

 

Datum 

De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 mei 2020. Voor alle toekomstige 

data geldt: zo de Heere wil en wij leven. 

 

Tot slot ….. 

We hopen de leerlingen vanaf maandagmorgen weer te ontvangen, volgens rooster.  U als 

ouders zullen we de komende weken weinig /niet ontmoeten, omdat u voorlopig niet op het 

plein en in de school mag komen. Laten we via de mail en de telefoon zo goed mogelijk 

contact met elkaar proberen te houden, juist ook met het oog op het welzijn van uw kind. 

De afgelopen tijd  is het contact op die wijze prima gelukt, dus de komende weken zal dat 

ook best goed komen. 

Ouders waarvan het kind nog te jong is om alleen naar school te komen, zullen we wellicht 

aan het hek even zien. In dat geval: graag 1,5 meter afstand. 

Dank nogmaals voor uw support in de periode van het thuisonderwijs. Met elkaar, en met 

Gods hulp, hopen we ook de komende weken voor uw kind(eren) klaar te staan. 

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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