
Kompasnieuwsbrief 11 - vrijdag 14 februari 2020 

 
Beste ouders, 

 

De kalender ziet er de komende weken als volgt uit: 
 

Maandag 17 februari Rapportgesprekken eerste rapport 

Dinsdag 18 februari Rapportgesprekken eerste rapport 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 
februari 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 2 maart Start Groepsplan-periode 2 

Donderdag 5 maart Leerlingbespreking (2) 

 Spelletjes in ‘Het Spectrum’ (groep 6) 

Woensdag 11 maart Biddag 

Maandag 16 maart Boekpromotie bibliotheek (groep 3 t/m 8) 

Woensdag 18 maart Koffieochtend 

 Schoolvoetbal (groep 7/8) 

Vrijdag 20 maart Nationale Pannenkoekendag 

Maandag 23 t/m vrijdag 27 
maart 

Preventieve groepsgesprekken (startgroep t/m groep 8)  

Woensdag 25 maart Grote Rekendag 

Vrijdag 27 maart Laatste werkdag juf Wullems i.v.m. bevallingsverlof 

Woensdag 1 april Finale Schoolvoetbal (groep 7/8) 

 
 
Onderwijsinhoudelijk - De Vreedzame School 

In alle groepen hebben we Blok 3 van DVS afgerond. Het thema van 

dit blok is ‘We hebben oor voor elkaar’ en de lessen gaan over 

‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.  

De leerlingen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen 

oefenen ze om naar elkaar te luisteren, de een vertelt, de ander 

luistert. Goed luisteren kun je merken aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en 

herhalen wat de ander zei. De leerlingen leren zich in een ander te verplaatsen, dit 

voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan.  



We bespreken dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken, 

nl. vanuit verschillende ‘gezichtspunten’. Op deze manier leren we de leerlingen om met 

verschillende gezichtspunten om te gaan.  

In de bovenbouw oefenen we met argumenteren en debatteren en wordt er aandacht 

besteed aan cyberpesten en wat leerlingen in zo’n geval kunnen doen. Ook leren ze over 

verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face. 

Wilt u meer weten over De Vreedzame School? Vraag er uw kind naar of 

kijk op www.devreedzameschool.nl 

 

Welkom 

Welkom aan ‘varende kleuter’ Joshua Hoogendoorn. Joshua’s  ouders 

varen op een binnenvaartschip  en zij verblijven enkele weken in 

Stellendam i.v.m. de geboorte van hun derde kind. Dit is vannacht 

geboren en het is een jongetje. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen 

toegewenst in alles! 

 

Rapportgesprekken 

Het rooster voor de rapportgesprekken heeft u inmiddels ontvangen. 

Denkt u eraan om de rapportmap plus de zwart-wit versie van het 

rapport mee te brengen? Bij voorbaat dank! 

 

Riolering 

Momenteel hebben we problemen met de riolering van de leerlingtoiletten in de 

bovenbouw. Een deel van de binnenriolering moet opnieuw gebeugeld en op afschot gelegd 

worden. Zoals het er nu uitziet, zal dit in de voorjaarsvakantie  óf net erna plaatsvinden. 

Het is altijd fijn als uw kind thuis eerst naar het toilet gaat, voordat hij/zij naar school komt, 

maar in deze situatie is dat extra handig. De leerlingtoiletten kunnen op zich wel gebruikt 

worden, maar bij veelvuldig gebruik ontstaat er stagnatie en moet er weer even gewacht 

worden voordat alles doorspoelt. Dus hoe matiger, hoe beter …. totdat de kwestie 

binnenkort opgelost is. 

 

Boekenmarkt  

De tweedehands boekenmarkt is weer ingericht. Het tarief is 2 of 3 boeken (afhankelijk van 

de dikte) voor € 0,50. Aanbevolen! 

 

Praktische verkeerslessen 

In de bijlage vindt u de planning voor de praktische verkeerslessen van dit jaar. Wilt u mee 

helpen opletten dat uw kind een fiets bij zich heeft als dit voor de verkeersles nodig is? Bij 

voorbaat dank! 

 

 

 

http://www.devreedzameschool.nl/


Continurooster 

Vrijdag 21 februari (de laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie) 

heeft groep 5 t/m 8 weer een continurooster; zij zijn dan om 

14.00 uur uit.  Wilt u eraan denken om een lunchpakket en 

drinken mee te geven? Bij voorbaat dank! 

De leerlingen van startgroep t/m groep 4 zijn deze dag gewoon om 11.50 uur uit. 

 

Kompas Actie Avond 

Vrijdag 8 mei hopen we onze jaarlijkse Kompas Actie Avond te 

hebben. De activiteitencommissie is al volop bezig met de 

voorbereidingen. Op dit moment is de vraag of u misschien leuke 

spullen heeft voor de verloting. Misschien heeft u nog iets liggen 

wat u ooit gekregen/gekocht heeft, wat u zelf niet gaat gebruiken 

en wat geschikt is als prijsje voor de verloting? De 

activiteitencommissie ontvangt het graag…… 

 

Handwerkclub 

Onder begeleiding van twee enthousiaste oma’s mogen de leerlingen uit groep 6 t/m 8 op 

vrijwillige basis vrijdagsmiddags handwerken. Er is veel animo voor… Hierbij enkele foto’s! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Datum 

De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 6 maart 2020. Voor alle toekomstige 

data geldt: 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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