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Kompasnieuwsbrief 12 
Vrijdag 22 februari 2019 
 

Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 

maart 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 4 maart Studiedag voor het team, leerlingen vrij 

Donderdag 7 maart Leerlingbespreking (2) 

Vrijdag 8 maart Gastlessen + start actie voor het goede doel 

Maandag 11 maart Boekpromotie medewerker bibliotheek 

Maandag 11 t/m vrijdag 15 maart Open lessen  

Woensdag 13 maart Biddag 

 Nationale Boomfeestdag 

Vrijdag 22 maart Nationale Pannenkoekdag 

Maandag 1 t/m vrijdag 5 april Afname ZIEN! 

Maandag 1 april Excursie groep naar Den Briel, 7/8  

Donderdag 4 april Theorie-examen verkeer groep 7 

 Bezoek groep 8 ExperiGO 

Maandag 8 april Start DVS blok 5  

Donderdag 11 april Praktijkexamen verkeer groep 7 

Vrijdag 12 april Koningsspelen in Stellendam 

Maandag 15 t/m vrijdag 19 april Preventieve groepsgesprekken groep 1 t/m 8 

Dinsdag 16 april IEP Eindtoets groep 8 

Woensdag 17 april IEP Eindtoets groep 8 

 Paasfeestviering startgroep t/m groep 8, 

aanvang: 18.30 uur 

Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei Meivakantie  

 
Eco-school – verslag van Rick 
We moesten van juf G. Geneugelijk een stukje in de nieuwsbrief schrijven over het eco-team. 

Het eerste wat wij hebben gedaan is nieuwe kinderen uit groep 7 vragen om ook in het eco-

team te komen zodat zij het volgend jaar van ons over kunnen nemen, die nieuwe kinderen 

zijn Jesse Breen en Jaël van den Houten. Ook is er uit groep 8 iemand bij gekomen dat is 

Ruben Moyses. Er zijn wel 2 kinderen van groep 8 uitgegaan dat zijn Joël van der Velde en 

Tessa Grevenstein. 
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Wij zijn op dit moment bezig met het controleren van de nooddeur aan de kant van de 

parkeerplaats. Er zijn namelijk kinderen die het leuk vinden om die deur open te draaien 

daarom controleren wij het of die deur op slot zit. Het is namelijk weleens gebeurd dat juf G. 

Geneugelijk aan het eind van de dag zat te werken in haar kantoor en als ze dan klaar is doet 

ze altijd nog een rondje door de klassen en door de hele school, dan voelt ze ook nog aan de 

nooddeur en wat er die keer gebeurde is dat er ’s avonds gewoon iemand de school in kon 

omdat iemand overdag die nooddeur had opengedraaid dus dat is de reden dat wij het 

controleren. 

Wij hebben in de zomer een ventilator die niet uitgaat als er een deur openstaat daarom 

sluiten wij altijd de deuren als wij weggaan. 

We hebben ook nog niet zo lang geleden een bruine container  gekregen waar de schillen van 

het schoolfruit in moeten daarvoor heeft elke klas een blauw emmertje gekregen waar ze de 

schillen zelf in kunnen doen als fruit hebben dat niet 

door de moeders geschild hoeft te worden dan gaat 

1 van de kinderen naar de bruine container en die 

gooit het er in, maar als het fruit geschild moet 

worden bijvoorbeeld bij ananas dan doen de 

moeders dat in een ander blauw emmertje en dan 

brengt juf Visser het in de pauze naar de bruine 

container, want dan zijn wij samen met heel de 

school een Eco-School. (Geschreven door Rick 

Démoed)  

Welkom 
Joas van Maurik en Anne-Sophie ’t Mannetje zijn ingestroomd in onze startgroep. Hartelijk 
welkom en we hopen op een fijne en leerzame schooltijd! 
 
Bericht uit groep 5/6: Excursie Haringvlietsluizen 
In groep 5/6 gingen de aardrijkskundelessen de achterliggende weken over de 
‘Deltawerken’. Een onderdeel van de Deltawerken zijn de Haringvlietsluizen. Afgelopen 
dinsdag 19 februari stapte groep 5/6 op de fiets voor een excursie naar de Haringvlietsluizen. 
Allereerst kregen we een korte uitleg over het ontstaan en de functie van de 
Haringvlietsluizen. We hebben een maquette van de Haringvlietsluizen bekeken en mochten 
zelfs in de dam. Bijzonder om te horen hoe de auto’s over de weg rijden en jezelf tussen de 
auto’s en het water in loopt. Ook mochten we even op het kantoor kijken waar geregeld 
wordt wanneer de sluis open en dicht gaat. We kijken terug op een leuke en leerzame 
excursie! Bedankt moeder van Nick en collega’s!  
Meer foto’s zijn te zien op de website.  
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Studiedag 
 
Studiedag  
Maandag 4 maart hebben alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team. Wij gaan 
ons verder bezig houden met het nieuwe schoolplan 2019-2023. Dank aan de ouders die 
tijdens de koffieochtend meegedacht hebben over onze plannen. 
 
Actie voor het goede doel 
Op vrijdag 8 maart hoopt ds. Van den Berg uit Ouddorp in alle groepen een gastles te geven 
over zijn evangelisatiewerk in een aantal Roemeense gevangenissen. We hopen dat het onze 
leerlingen een beeld geeft over de verkondiging van Gods Woord in andere landen en in 
andere omstandigheden. Deze gastlessen vormen de start van onze jaarlijkse actie voor het 
goede doel. De bedoeling is dat we cake gaan verkopen voor het werk van ds. Van den Berg. 
De leerlingen krijgen dan ook op die vrijdagmorgen een intekenlijst mee, waarmee ze langs 
familie, vrienden en buren mogen om bestellingen te noteren. Helpt u mee om uw 
kind(eren) te stimuleren? 
 
Spaaractie PLUS 
U weet inmiddels dat onze Stellendamse Plusmarkt in handen 
van dhr. Maarten Buning overgegaan is. Dhr. Buning wil hieraan 
graag op een feestelijke manier aandacht aan besteden en daar 
ook de Stellendamse scholen bij betrekken. Van maandag 4 
maart t/m vrijdag 27 april organiseert hij een spaaractie, 
waarover u in de flyer bij deze Kompasnieuwsbrief meer 
informatie leest. Iedereen mag meesparen, dus niet alleen ouders, maar ook grootouders, 
tantes, ooms, buurvrouwen, kennissen, enz. Het bedrag dat we met elkaar bijeen sparen 
gaan we gebruiken om de prijs van het schoolreisje te verlagen. De stand van het gespaarde 
bedrag kunt u in de winkel aflezen en ook via de Kompasnieuwsbrief houd ik u op de hoogte. 
Doet u allemaal mee? Hoe hoger het gespaarde bedrag, hoe lager de prijs van het 
schoolreisje! 
 
Open lessen 
Van maandag 11 t/m vrijdag 15 maart hebben we de jaarlijkse open lessen. Deze keer wordt 
in alle groepen een les ‘De Vreedzame School’ gegeven. Hieronder de momenten waarop u 
terecht kunt: 
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Groep 1/2 Vrijdag 15 maart 09.10 – 09.30 uur 

Groep 3/4 Donderdag 14 maart 14.30 – 15.00 uur 

Groep 5/6 Woensdag 13 maart 10.00 – 10.30 uur 

Groep 7 Dinsdag 12 maart 14.45 – 15.30 uur 

Groep 8 Woensdag 13 maart 10.45 – 11.30 uur 

 
Twee spelregels hanteren we: 
1. Wij verzoeken u om tijdens de les niet met elkaar te gaan zitten praten. Dit wordt over het 
algemeen als storend ervaren, door leerlingen en leerkrachten. 
2. Wilt u a.u.b. geen jongere kinderen meebrengen in de les? Dit leidt te veel af. 
 
We hopen dat u in de gelegenheid bent om te komen; voor uw kind is dat leuk, en voor u 
kan het heel zinvol zijn. Mocht u zelf verhinderd zijn, dan mag er een opa of oma komen. 
Hartelijk welkom! 
 
Biddag 2019 
Woensdag 13 maart is er biddag voor gewas en arbeid. Ook op 
school besteden we hier aandacht aan. Het thema is dit jaar ‘Wat 
vraag jij?’ Hieronder leest u meer informatie, zodat u er thuis ook 
op kunt inspelen. 
 
Biddag 2019 ‘Wat vraag jij?’ 
  
Het centrale bijbelgedeelte is 1 Koningen 3:1-15. Dit gedeelte beschrijft hoe God aan de 
koning Salomo verschijnt en vraagt wat hij wil hebben. Salomo vraagt om een wijs hart. Het 
thema van de map is ‘Wat vraag jij?’ 
De themapsalm is Psalm 72:1. Uit Op Toonhoogte zijn twee themaliederen gekozen (voor 
resp. onder- en bovenbouw): Here, maak mij uw wegen bekend (OTH 505) en Wees mijn 
verlangen (OTH 264).  
  
Kernboodschap 
  
De jonge koning Salomo verlangt ernaar om God te dienen. Hij heeft de moeilijke taak 
gekregen om zijn vader David als koning op te volgen. Maar God geeft hem niet alleen deze 
opdracht, Hij wil Salomo ook helpen. Op een nacht verschijnt de Heere aan hem in een droom 
en zegt: ‘Vraag wat je wilt en Ik zal het je geven’. Salomo vraagt dan niet om iets voor 
zichzelf alleen (rijkdom, macht of een lang leven), maar om wat hij nodig heeft om een goede 
koning te zijn voor Gods volk: een wijs hart. Dat is een hart dat luistert naar de wil van God. 
Salomo beseft dat hij zonder Gods hulp geen goede koning kan zijn. De Heere God is blij met 
dit gebed. Hij geeft overvloedig: niet alleen Salomo’s wens wordt vervuld, ook al het andere 
ontvangt hij erbij. 
In deze geschiedenis ontdekken we dat we Gods hulp mogen verwachten bij wat van ons 
gevraagd wordt. Ook wij kunnen niets zonder Hem. Op biddag vragen we daarom om een 
zegen over onze arbeid (schoolwerk). We mogen leren om niet alleen maar te denken aan 
wat we zelf graag willen hebben, maar dat het belangrijk is om te vragen om wat we nodig 
hebben om goed te zijn voor anderen. De Heere God wil graag dat wij bidden om zo’n wijs en 
gehoorzaam hart en dat we erop vertrouwen dat Hij in alle opzichten voor ons zal zorgen! 
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Nationale Boomfeestdag 
Woensdag 13 maart is de Nationale Boomfeestdag. Deze keer 
worden er nieuwe bomen in o.a. het Stellebos geplant en onze 
jeugd van groep 7/8 is daarbij uitgenodigd. Dit zal ’s morgens onder 
schooltijd gaan gebeuren. 
 

Staking 
Vrijdag 15 maart wordt er weer een landelijke staking georganiseerd. Wij doen daar niet aan 
mee, maar geven die dag gewoon les. In de bijlage vindt u een brief van dhr. J.S. Nagtegaal, 
voorzitter CvB Kindwijs, waarin hij het Kindwijsstandpunt m.b.t. deze staking toelicht. 
 
Nationale Pannenkoekendag 
Vrijdag 22 maart is de Nationale Pannenkoekendag. Ook dit jaar doen 
we graag weer mee. Opnieuw willen we de ouderen in het zonnetje 
zetten met zelfgebakken pannenkoeken. De bewoners van ‘Het 
Spectrum’ worden uitgenodigd om op school pannenkoeken te komen 
eten. Voorgaande jaren werd dit zeer gewaardeerd en we verwachten 
dat dit deze keer weer het geval zal zijn. Natuurlijk gaat ons dit niet 
alleen lukken en zijn we erg blij met hulp! Wij zijn op zoek naar: 
- Eén of twee moeders/vaders/oma’s/opa’s die op vrijdagochtend 22 maart in de keuken 
van de school pannenkoeken bakken, samen met enkele leerlingen van groep 7.  
Beslag maken: vanaf 08.30 uur, start bakken: vanaf 09.00 uur.  
-  Ouders (of grootouders) die thuis pannenkoeken willen bakken en deze op 22 maart rond 
11.45 uur (zonder beleg) op school aanleveren.  
- Vaders/moeders/oma’s/opa’s die eind van de ochtend mee willen helpen om de bewoners 
van ‘Het Spectrum’ naar ‘Het Kompas’ te rijden en om 13.00 uur weer terug. Kunt u ergens 
bij helpen? Dat zou heel fijn zijn. U kunt zich aanmelden bij juf Van den Nieuwendijk: 
k.vdnieuwendijk@hetkompas-stellendam.nl Bij voorbaat dank! 
 
Excursie groep Den Briel 7/8 
Maandag 1 april willen we met groep 7/8 een bezoek brengen aan Den Briel. Het onderwerp 
‘De inname van Den Briel’ past precies bij onze geschiedenislessen en er is al langere tijd de 
wens om de historische viering een keer met de leerlingen mee te maken. Nu zal dat dan 
gaan gebeuren, tenminste … als u ons wilt helpen bij het vervoer en het begeleiden van een 
groepje leerlingen? Wilt u zich in dat geval aanmelden bij juf Van der Kraan 
(s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl) of juf Houweling (c.houweling@hetkompas-
stellendam.nl)  We willen het programma bijwonen van 10.30 tot 12.45 uur. Wilt u uw kind 
die dag daarom een lunchpakket meegeven, want we eten dan in Den Briel. 
 

Sponsorkind Woord & Daad 
Groep 5/6 heeft iets gemaakt voor ons sponsorkind van ‘Woord 
en Daad’. We proberen op deze manier het denken aan en 
bidden voor de naaste wat meer praktijk te maken. 
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TSO 
Bij deze nieuwsbrief krijgt u het overblijfrooster voor de komende maanden. Wegens 
gezondheidsomstandigheden is mw. Mariska Hagestein gestopt als overblijfmoeder. 
Hartelijk bedankt voor de bewezen diensten in de afgelopen jaren! 
Mw. Marijke van Koppen en mw. Neely Oosters komen de club van overblijfmoeders 
versterken. Fijn dat er altijd weer mensen zijn die willen helpen als dat nodig is. Hartelijk 
welkom bij de TSO!  
 
Praktische verkeerslessen 
In de bijlage vindt u het rooster van de praktische verkeerslessen. Wilt u meehelpen door 
ervoor te zorgen dat uw kind zijn/haar fiets bij zich heeft als dit nodig is? Bij voorbaat dank! 
 
Maatjesplan februari 
Vanmorgen hebben we met de maatjes gezelschapsspelletjes gespeeld. In maart gaan de 
kleine maatjes een tekening voor de grote maatjes spelen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regel van de maand 
Jij weet wel hoe het hoort, zeg nooit een vloek of lelijk woord. 
 
Verjaardagen maart 2019 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

9 maart 7 Sanne van der Welle 11 

14 maart 7 Frank van der Wende 11 

26 maart 2 Yenthe Hogenbirk 6 

28 maart 1 Agniek Tanis 5 

 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 15 maart 2019. Voor alle toekomstige 
data geldt: zo de Heere wil en wij leven. 
 
Met vriendelijke groet, 

G.A. (Gea) Geneugelijk 
          (directeur) 
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Het Kompas is onderdeel van:       
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