
Kompasnieuwsbrief 9 - vrijdag 17 januari 2020 

 

Beste ouders, 

 

De kalender ziet er de komende weken als volgt uit:  

 

Maandag 20 januari Eerste dag ziekteverlof juf Tanis 

Maandag 20 t/m vrijdag 31 
januari 

CITO-M toetsen, incl. AVI en DMT (groep 3 t/m 8) 

Dinsdag 21 januari Koffieochtend met de jeugdverpleegkundige 

Maandag 27 januari Open morgen voor nieuwe leerlingen en hun ouders 

Woensdag 29 januari School Maatschappelijk Werk (op afspraak) 

Donderdag 30 januari  Opbrengstgesprekken en groepsbesprekingen 

Zaterdag 1 februari Herdenking Watersnoodramp 
 

Maandag 10 februari  Start DVS blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’ 

Woensdag 12 februari  School Maatschappelijk Werk (op afspraak)  

Vrijdag 14 februari Eerste rapport mee 

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 Dankdag 

Maandag 16 t/m vrijdag 20 
maart 

Open lessen 

Vrijdag 20 maart Nationale Pannenkoekendag 

 

 

 



 

Onderwijsinhoudelijk - Werken in het onderwijs …….. 

Al meer dan eens schreef ik over het lerarentekort. Op onze school mogen wij absoluut niet 

klagen, want er zijn basisscholen waar leerlingen het hele jaar door alleen maar diverse 

invalleerkrachten hebben, omdat er geen vaste leerkracht te vinden is. Of waar leerlingen 

meer dan eens naar huis gestuurd worden, omdat er geen leraar beschikbaar is. Of …… 

noem het maar op. De media staan er vol van, dus u zult er zeker van op de hoogte zijn.  

Dat een dergelijke situatie van invloed is op de kwaliteit van het onderwijs is een logische 

zaak. Niet alleen de kwaliteit van het basisonderwijs, maar daarop volgend ook van het 

voortgezet onderwijs. Onderstaand fragment komt uit de digitale versie van het AD 

(14-01-2020), maar heeft inmiddels ook in andere dagbladen gestaan: 

 

Middelbare scholen slaan alarm: niveau nieuwe brugklassers omlaag 

Middelbare scholen moeten vaker brugklassers bijspijkeren die met achterstanden van de 

basisscholen komen. Door het lerarentekort merken ze dat meer leerlingen niet het 

gewenste niveau hebben.  

Sectororganisatie VO-raad vreest dat de leerachterstanden alleen maar groter worden als er 

geen oplossing komt voor de problemen op basisscholen. 

…………. 

 

Signalen 

Sectororganisatie VO-raad krijgt ‘de eerste signalen’ binnen van een achteruithollend niveau 

bij brugklassers, met name op plaatsen waar het lerarentekort het hardst toeslaat. 

,,Docenten zien dat lang niet alle leerlingen het niveau op de basisschool halen en veel 

moeten repareren. Dat probleem neemt alleen maar toe met het lerarentekort”, verklaart 

voorzitter Paul Rosenmöller.  

Middelbare scholen maken zich grote zorgen over wat nog komen gaat. Als het niet lukt om 

de schade te repareren, moeten leerlingen naar een lager schoolniveau of worden ze bij hun 

overgang naar de brugklas al gelijk lager geplaatst. Rosenmöller: ,,Voor de kinderen is deze 

situatie echt het ergst. Zij kunnen hun talenten niet voldoende benutten.” 

Tekort 

Middelbare scholen staken al enige tijd mee met hun collega’s op basisscholen. Docenten 

ervaren een hoge werkdruk, maar maken zich bovenal zorgen over de problemen in het 

basisonderwijs. Rosenmöller wijst op de ramingen die een tekort van duizenden leerkrachten 



voorspellen. ,,Ook wij blijven duwen om te zorgen dat het onderliggende probleem wordt 

aangepakt. Het staat hoog op de agenda.” 

Want als meer leerlingen met vooral leesachterstanden moeten worden bijgespijkerd, 

betekent dat een grotere belasting voor docenten op middelbare scholen. Knook: ,,Alle 

vakken zijn talig, dus daar zijn enorm veel zorgen over. Docenten moeten er harder aan 

trekken om de leerlingen erbij te houden.” 

 

Als oplossing voor het lerarentekort wordt er gezocht naar manieren om mensen 

enthousiast te maken voor het onderwijs. De gedachte is dat het helpend zou zijn als de 

arbeidsvoorwaarden (o.a. het salaris) zouden verbeteren. Met het oog daarop wordt er op 

donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari weer een landelijke 

staking georganiseerd. Wij onderkennen en onderschrijven de 

problematiek, maar we gaan niet staken.  

 

De positieve kanten van werken in het onderwijs worden misschien 

wel eens wat onderbelicht. Het werk kent ook zoveel  mooie en 

zinvolle aspecten, het lijkt me goed dat we ons daarop óók 

richten…….……. 

 

Dit vinden wij als team van ‘Het Kompas’ m.b.t. werken in het onderwijs: 

 

- Werken in het onderwijs is zinvol; 

- Werken in het onderwijs is uitdagend; 

- Werken met kinderen geeft energie …….. meestal 😉; 

- Je kunt je creativiteit kwijt bij kinderen; 

- Werken in het onderwijs is afwisselend, geen dag met je klas is hetzelfde; 

- Werken in het onderwijs doet leerlingen én leraren groeien; 

- Werken in het onderwijs is inspirerend en iedere dag verrassend; 

- De band die je opbouwt met kinderen is ….WAARDEVOL! 

- Werken in het christelijk onderwijs is: werken in Gods Koninkrijk. 

 

Vooral dit laatste geeft ons een drive om gemotiveerd, trouw en met een optimale inzet uw 

kinderen te onderwijzen en te begeleiden tijdens hun basisschoolperiode. Wilt u bidden 

voor ons en voor het christelijk onderwijs? Het is nodig ….. 

 



Luizencontrole 

Maandag 13 januari jl. was er weer luizencontrole. Alle 

hoofden zijn ‘luisvrij’ bevonden. 

Bovenschoolse plusklas Kindwijs 

Deze week hadden we de ouderavond over de te starten 

bovenschoolse plusklas van Kindwijs. Indien u niet aanwezig kon zijn, maar wel graag meer 

informatie wilt, laat mij dit dan weten. Ik kan u dan de powerpoint van de avond sturen. 

Als naam voor de bovenschoolse plusklas is gekozen: ‘De Verrekijker’. Zo zullen we deze 

voorziening in het vervolg dus ook noemen. U wordt op de hoogte gehouden van het 

vervolg. 

 

Maatjesactiviteit januari 

Vandaag hadden we de maatjesactiviteit van de maand. Dit keer stond het ‘maatjeslezen’ 

op het programma. Meester Jarco heeft er veel foto’s van gemaakt. Volgende week hoopt 

hij die op de website te zetten. U zult het zien: veel stralende gezichten, veel enthousiaste 

kinderen ….Dat geeft leerkrachten óók energie voor hun werk …... 

Koffieochtend 

Dinsdag 21 januari wordt de tweede koffieochtend van dit 

schooljaar georganiseerd. Mw. Maria Geertsema, onze 

jeugdverpleegkundige, hoopt dan aanwezig te zijn. Met 

elkaar willen we nadenken over ‘Positief opvoeden’. Komt u 

ook? We beginnen om 08.30 uur en ronden om 09.30 uur af. 

Hartelijk welkom! 

Excursie startgroep, groep 1/2 

Dinsdagmorgen 21 januari hopen de leerlingen van de startgroep, groep 1/2 een bezoek te 

brengen aan Plus Buning. Zij zullen hier een rondleiding krijgen, passend bij het thema ‘de 

supermarkt’.  

 

Verkeersouder(s) gevonden/gezocht - bericht van de verkeersouders 

Tanja Ista heeft aangegeven per ingang van dit schooljaar verkeersouder te willen worden 

op onze school. Hier zijn we erg blij mee! Er is echter ruimte voor nog meer verkeersouders. 

Wilt u (een deel van) de praktische verkeerslessen voor uw rekening nemen, of heeft u hier 

vragen over? Neem dan contact op met Annemieke Biemond: a.biemond@solcon.nl of 06 - 

41358566. 

mailto:a.biemond@solcon.nl


We ontvangen uw reactie graag voor 27 januari, zodat we het rooster kunnen gaan maken.  

Hartelijke groet van de verkeersouders Coba, Tanja en Annemieke. 

Open morgen 

Maandag 27 januari 2020 van 10.00 tot 11.30 uur houden alle Stellendamse basisscholen 

open morgen voor geïnteresseerde ouders en hun kind vanaf 2 ½ jaar. Door 

omstandigheden is dit een keer op maandagmorgen, in de hoop dat dit voor niemand 

bezwaarlijk zal zijn. Indien de maandagmorgen voor u onmogelijk is, kunt u een afspraak 

maken om een andere keer onder schooltijd te komen kijken. Neemt u hiervoor zelf contact 

met mij op? 

Mocht u ouders kennen die interesse hebben in onze school, wilt u hen dan hierop wijzen? 

Bij voorbaat dank! 

Gastles startgroep, groep 1/2 

Donderdag 30 januari hoopt een medewerker van de bibliotheek in de startgroep, groep 

1/2 een gastles te verzorgen in het kader van de Nationale Voorleesdagen. De les gaat over 

het prentenboek ‘Moppereend’.  

Herdenking Watersnoodramp 1953 

Zaterdag 1 februari hopen we met de leerlingen van groep 7/8 in schoolverband deel te 

nemen aan de herdenking van de watersnoodramp van 1953. Alle leerlingen die meedoen, 

mogen zich rond 18.45 uur verzamelen bij ‘De Rank’. Om 18.50 uur vertrekken we vandaar 

in een stille tocht naar het monument bij de ingang van ons dorp. Om 19.00 uur houdt een 

vertegenwoordiger van het gemeentebestuur van de gemeente Goeree-Overflakkee daar 

een toespraak, waarna de taptoe geblazen wordt en vanuit het gemeentebestuur een krans 

gelegd wordt. Vervolgens lezen leerlingen van de drie basisscholen een gedicht voor, 

waarna 69 rozen bij het monument gelegd worden, voor elk slachtoffer één.  De namen van 

alle slachtoffers worden voorgelezen, altijd een indrukwekkend moment. Na afloop van de 

herdenking gaan de leerlingen op eigen gelegenheid terug naar huis. 

Spelletjes in ‘Het Spectrum’ 

Ook dit jaar hopen de leerlingen van groep 6 naar ‘Het Spectrum’ te gaan, 

om daar gezelschapsspelletjes te spelen met de bewoners. Deze activiteit 

staat gepland op donderdagmiddag 5 maart. De leerlingen vertrekken om 

14.10 uur van school en hopen om 15.30 uur weer terug te zijn. Zijn er 

twee ouders die het leuk vinden om met groep 6 mee te gaan naar ‘Het Spectrum’ en de 



spelletjes te begeleiden? Wij maken graag gebruik van uw hulp. U kunt zich opgeven bij juf 

Soeteman: h.soeteman@hetkompas-stellendam.nl  

 

Nationale Pannenkoekendag 2020 

Vrijdag 20 maart is het weer Nationale Pannenkoekendag. 

Traditiegetrouw hopen we weer pannenkoeken te gaan 

bakken voor de ouderen in Stellendam. We zijn dus weer op 

zoek naar enkele ouders die op die vrijdagmorgen vanaf 09.00 

uur in de keuken van onze school, samen met de leerlingen 

van groep 7/8, pannenkoeken willen bakken. Kunt u helpen? Geef dit dan door aan juf Van 

der Kraan: s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl Bij voorbaat dank!  

 

Blokfluiten 

Nu de handwerkclub voor leerlingen van groep 6 t/m 8 goed op poten staat, willen we een 

andere reeds lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan, nl.: een blokfluitgroep! Het 

idee is om één keer per week een half uur te gaan fluiten, waarschijnlijk op dinsdagmiddag 

na schooltijd. Voordat we onze plannen verder uitwerken, willen we eerst graag weten of er 

leerlingen zijn die interesse hebben om te gaan blokfluiten. Dit mogen kinderen zijn die al 

kunnen blokfluiten, maar ook kinderen die nog helemaal bij nul moeten beginnen. Qua 

leeftijd denken we aan kinderen vanaf groep 4. Wilt u aan ons doorgeven als uw kind hierin 

interesse heeft? Dan kijken we daarna of dit initiatief kans van slagen heeft. Als dat zo is, 

willen we na de voorjaarsvakantie beginnen. 

Stuurt u a.u.b. een mail naar juf Van den Nieuwendijk 

k.vandennieuwendijk@hetkompas-stellendam.nl en geef 

even aan: de naam van uw kind + de blokfluitervaring die 

uw kind heeft (kan wel/geen noten lezen, heeft zelf 

wel/geen blokfluit + nog eventuele andere informatie die 

u voor ons belangrijk vindt). We zien uw reactie graag uiterlijk 31 januari verschijnen en 

nemen daarna een beslissing óf en zo ja, hoe we verder gaan. 

 

Muziekensemble 

Er zijn leerlingen op onze school die geen blokfluit (willen) spelen, maar wel op les zitten 

voor een ander instrument. Misschien vinden deze leerlingen het leuk om ook één keer per 

week een half uurtje met medeleerlingen samen te spelen? In dat geval kunnen we een 

schoolensemble oprichten. Daarom de vraag of u aan ons door wilt geven als uw kind hier 

interesse in heeft? Graag ook hierbij het verzoek om door te geven om welk instrument het 

gaat en wat ongeveer het niveau van uw kind is. Let op: voor dit ensemble gaat het om 

leerlingen die al noten kunnen lezen, hun instrument ook al kunnen bespelen en 

(waarschijnlijk) ‘ergens’ muziekles hebben. Het tijdstip van samenspelen zal op een middag 

na schooltijd zijn. U kunt uw mailtje hierover eveneens sturen aan juf Van den Nieuwendijk, 

mailto:h.soeteman@hetkompas-stellendam.nl
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uiterlijk 31 januari. Daarna volgt verdere berichtgeving. 

 

Binnenkomen leerlingen groep 2 

In het kader van de zelfstandigheidsbevordering vragen wij u om uw kind in groep 2 na de 

kerstvakantie zo veel mogelijk alleen naar binnen te laten gaan. We doen dit in stapjes: na 

de kerstvakantie komt uw kind alleen de klas is, na de voorjaarsvakantie vanaf de 

buitendeur alleen de school in, na de meivakantie vanaf het hek alleen verder. Zo wordt uw 

kind voorbereid op het volgende schooljaar. 

 

Vakantieregeling 2020-2021 

Het vakantierooster 2020-2021 ziet er als volgt uit: 

Herfstvakantie maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020 

Kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari 2021 

Goede Vrijdag vrijdag 2 april 2021 

Tweede Paasdag maandag 5 april 2021 

Koningsdag dinsdag 27 april 2021 

Meivakantie incl. 
bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag 
+ vrijdag erna 

maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei 2021 

Tweede Pinksterdag maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021 

 

Dit zijn de weken waarin u uw vakantie(s) kunt plannen. Buiten deze weken om mag ik u 

geen verlof verlenen.  

 

Datum 

De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 31 januari 2020. Voor alle 

toekomstige data geldt: ze 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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