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Kompasnieuwsbrief 13 
Vrijdag 9 maart 2018 
 

 

Maandag 12 maart  Presentatie ‘Keepvogel’ Dorien ’t Jong (bibliotheek), groep 

3/4 

Maandag 12 t/m vrijdag 16 

maart 

Open lessen groep 1 t/m 8 

Donderdag 13 maart Gastles groep 5/6 ‘Omgaan met geld’ 

Vrijdag 16 maart Nationale Pannenkoekendag 

Woensdag 21 maart Schoolveldvoetbaltoernooi groep 7/8, aanvang: 13.45 uur 

Woensdag 28 maart Grote Rekendag 

 Paasfeestviering groep 1 t/m 8, aanvang: 18.30 uur 

Vrijdag 30 maart t/m 

maandag 2 april  

Goede Vrijdag en Pasen 

Dinsdag 3 april Studiedag, alle leerlingen vrij 

Woensdag 4 april Start DVS blok 5 ‘We dragen allemaal een steentje bij’ 

 Presentatie werkstuk groep 7, 11.30 - 12.00 uur 

Donderdag 5 april Theoretisch verkeersexamen groep 7 

Donderdag 12 april Praktisch verkeersexamen groep 7 

 Concert groep 1 t/m 4, 14.30 – 15.30 uur 

Vrijdag 13 april Concert groep 5 t/m 8, 14.30 – 15.30 uur 

 
Onderwijsinhoudelijk – De Vreedzame School (bijlage) 
De afgelopen weken hebben we in alle groepen gewerkt over blok 4 ‘We hebben hart voor 
elkaar´. Dit blok gaat over ´gevoelens´. We leerden welke gevoelens er zijn en hoe je 
daarmee om kunt gaan bij jezelf en bij anderen. Ook maakten we een gevoelsthermometer 
en een collage van gevoelens. In de ouderbrief leest u hoe de leerlingen van groep 7 op dit 
blok terugkijken. 
 
Vertrek 
Voor de voorjaarsvakantie hebben we afscheid genomen van Thomas Nagtegaal. Thomas is 
nu leerling van Ithaka-Odyzee in Goes, omdat deze school op dit moment beter bij hem past. 
Wij wensen Thomas een goede en fijne tijd toe op de nieuwe school. 
 
Welkom 
In de startgroep mochten we Eline Klijn en Olivier Troost verwelkomen, terwijl Agniek Tanis 
in aantocht is. Alle kinderen wensen we fijne en leerzame jaren toe bij ons op ´Het Kompas´. 
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Geboren 
Maandag 26 februari is Elisabeth Bouman geboren. Elisabeth is het zusje van Nathanaël 
(groep 5), Samuël (groep 3) en Daniël (groep 1). Ouders, van harte gefeliciteerd met jullie 
dochter en Gods zegen toegewenst in de opvoeding. 
 
Hoofdluiscontrole 
Donderdagmiddag 15 maart is er weer hoofdluiscontrole. Vriendelijk verzoek om er 
rekening mee te houden dat de meiden die middag geen ingewikkelde kapsels hebben en de 
jongens a.u.b. geen gel in het haar. Bij voorbaat dank! 
 
Nationale Pannenkoekendag 
Vrijdag 16 maart is weer de Nationale Pannenkoekendag. Ook dit jaar doen we graag weer 
mee. Opnieuw willen we de ouderen in het zonnetje zetten met een zelfgebakken 
pannenkoek. 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 die op vrijdagochtend 16 maart in de keuken van de school 
pannenkoeken bakken, samen met enkele leerlingen van groep 7/8. Beslag maken: vanaf 
08.30 uur, start bakken: vanaf 09.00 uur.  
-  Ouders (of grootouders) die thuis pannenkoeken willen bakken en deze op 16 maart rond 
11.45 uur (zonder beleg) op school aanleveren.  
- Vaders/moeders 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. Op dit moment hebben twee ouders zich aangemeld. Dat is 
een mooi begin, maar …  er zijn meer mensen nodig om deze activiteit doorgang te laten 
vinden. Graag zien wij uw aanmelding tegemoet -> m.verduijn@hetkompas-stellendam.nl Bij 
voorbaat dank! 
 
Classic Express 
In de week van 19 t/m 23 maart staat de Classic Express van het Prinses Christina Concours 
op het Diekhuusplein in Middelharnis. Op donderdagmiddag 22 maart hoopt groep 5/6 daar 
een concert te bezoeken. In verband met de aanvangstijd van het concert eet groep 5/6 
deze middag op school. Wilt u de kinderen deze dag een lunchpakketje meegeven naar 
school?  
 
Grote Rekendag 
Woensdag 28 maart is de jaarlijkse Grote Rekendag. We denken na over een opening om 
09.00 uur op het plein, waarbij we u willen uitnodigen. Het is nog niet helemaal zeker of 
hetgeen wij voor ogen hebben ook gaat lukken, dus ik houd een kleine slag om de arm. In de 
volgende Kompasnieuwsbrief krijgt u de definitieve informatie. 
 
Paasfeestviering 
Woensdag 28 maart hopen we met alle leerlingen van de school Goede Vrijdag en Pasen te 
herdenken. We doen dit in de nieuwe Beth-El kerk, Voorstraat 108. 

mailto:info@hetkompas-stellendam.nl
mailto:m.verduijn@hetkompas-stellendam.nl


Christelijke basisschool “Het Kompas” ● Schoolstraat 19, 3251 AX Stellendam ● Postbus 24, 3251 AA Stellendam 

Tel.: 0187-492458 ● Fax: 0187-490179 ● Email: info@hetkompas-stellendam.nl ● www.hetkompas-stellendam.nl 

We beginnen om 18.30 uur en de viering duurt ongeveer een uur. Kinderen van de 
startgroep voor wie het nog te veel gevraagd is om hierbij te zijn, mogen die avond bij hun 
ouders in de kerk gaan zitten of thuisblijven. De keus is aan u. Geeft u het vooraf aan de juf  
door, als uw kind niet in schoolverband deelneemt aan de viering? 
Wij verwachten de leerlingen vanaf 18.15 uur. We verzamelen in de zalen van het 
kerkgebouw. Na afloop van de viering verlaten de leerlingen als eerste de kerk. Vervolgens 
kunt u vertrekken en buiten op uw kind(eren) wachten. Aan de ouders van de leerlingen van 
de startgroep, groep 1/2 vraag ik of u uw kind na afloop even komt ophalen in de zaal. Dan 
weten wij zeker dat onze jongste leerlingen veilig vertrekken.  
Tijdens de viering is er geen collecte. Bij de uitgang van de kerkzaal staan twee leerlingen 
met een collectezak. U kunt hierin een bijdrage geven voor de Bonisa zending, een 
organisatie die zendingswerk verricht in China.  Dit betreft de volwassenen. Geeft u de 
kinderen liever geen geld of collectebon mee. Met name voor de jongere kinderen is dit te 
onrustig.  
Wilt u uw kinderen a.u.b. geen snoep meegeven? Het is een viering van ongeveer een uur, 
waarin ook nog veel gezongen wordt; eerbiedig zingen met een mond vol snoep lukt bij 
niemand….. 
We hopen op een gezegend samenzijn, waarbij u allen van harte welkom bent. 
 
Koningsdag 2018 
In ons directieoverleg met de drie Stellendamse basisscholen hebben we besloten dat het 
programma op Koningsdag voortaan het ene jaar voor de drie basisscholen gezamenlijk is en 
dat we het andere jaar per school ons eigen programma organiseren en uitvoeren. Dit jaar 
hebben we ieder ons eigen programma en volgend jaar zal de invulling van de dag  weer 
gezamenlijk zijn. Op onze school vieren we donderdag 26 april Koningsdag. De leerlingen 
van de onderbouw en de bovenbouw hebben een spel(letjes)morgen. We lunchen die dag 
met alle groepen op school. Niemand hoeft een lunchpakket mee te brengen, want daar 
zorgen wij voor. Na de lunch is er nog een gezellig programma tot 14.30 uur. Dan gaat de 
school uit en begint voor alle leerlingen de meivakantie. 
 
Juf Wullems 
Na de Pasen hoopt juf Wullems haar werk op school weer op te pakken. Zij zal op donderdag 
en vrijdag in groep 1/2 les geven, waar juf Tanis van maandag t/m woensdag blijft werken. 
 
Juf Kamp 
Met de terugkeer van juf Wullems stopt juf Kamp haar werkzaamheden op onze school. Wij 
hebben in haar een fijne vervangster; ze doet haar werk met een inzet alsof ze een vaste 
leerkracht van onze school is. Misschien dat we in de toekomst elkaar nog wel weer eens van 
dienst kunnen zijn. Voor de komende tijd wensen we juf Kamp een voorspoedige 
zwangerschap en t.z.t. de geboorte van een gezond kindje toe. 
 
Juf Sperling 
Allereerst een bedankje van juf Sperling: 
Wij willen iedereen bedanken voor de leuke attenties die ik kreeg toen ik met verlof ging en 
voor alle kaarten die we mochten ontvangen na de geboorte van Zoë. We zijn ook al op 
school geweest waar Zoë ook nog verwend werd met mooi speelgoed. Allen hartelijk dank 
daarvoor. Met Zoë gaat het goed en we genieten van onze 2 meiden.  
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Hartelijke groet, René en Carolien, Evi en Zoë. 
 
Juf Sperling hoopt half april weer aan het werk te gaan, maar … helaas niet op onze school. 
Op dit moment is op onze school geen passende betrekking voor haar beschikbaar, daarom 
gaat juf Sperling aan de slag bij de kleuters van de Bosseschool. Dat zal voor alle partijen wel 
even wennen zijn, maar we hopen dat de juf op de nieuwe school snel haar draai gevonden 
zal hebben. Het is fijn dat er toch weer een plek in een groep 1/2 voor haar gevonden is.  
Aan het eind van het schooljaar zullen we aandacht besteden aan het afscheid van juf 
Sperling. 
 
Meester Jarco 
Meester Jarco zit nog steeds in een traject van onderzoek. I.v.m. aanhoudende duizeligheid, 
hoofdpijn en verminderd gezichtsvermogen kan hij niet aan het werk. Namens de meester 
hartelijk dank aan de kinderen die een kaartje gestuurd hebben. Hier was hij erg blij mee. 
Voor wie nog een teken van medeleven wil sturen: Jarco Bakelaar, Molendijk 49, 3258 LM 
Den Bommel. 
 
Juf Van der Linde 
M.i.v. maandag 12 maart komt juf Charlotte van der Linde drie morgens als 
onderwijsassistente op onze school werken. Zij krijgt een benoeming vanuit de zorgmiddelen 
van het samenwerkingsverband en zal daarom gekoppeld worden aan leerlingen in groep 1 
t/m 4 die een zorgarrangement hebben. In het verleden heeft juf Van der Linde een 
stageperiode op onze school doorgebracht en we  hebben alle vertrouwen in een goede  
samenwerking. 
 
Expeditie vader Jonathan en Gideon 
In juni a.s. hoopt de vader van Jonathan en Gideon Tanis (groep 7) deel te nemen aan een 
expeditie die de Kilimanjaro gaat beklimmen.  Hij doet dit voor de Josephat Torner 
Foundation Europe. Vandaag hebben alle leerlingen hierover een folder met inhoudelijke 
informatie meegekregen. Ook is er in alle groepen iets over verteld. 
Vanaf volgende week staat bij beide schoolingangen een bak waarin we lege flessen 
verzamelen voor dit goede doel. Deze bak blijft staan tot de meivakantie. De opbrengst van 
de statiegeldflessen is voor het bewerken van meer begrip en betere omstandigheden van 
(jonge)mensen in Afrika met albinisme. Helpt u ook mee? 
 
Regel van de maand 
Jij weet wel hoe het hoort, zeg nooit een vloek of lelijk woord. 
 
Verjaardagen maart 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

9 maart 6 Sanne van der Welle 10 

14 maart 8 Bram van Grevenstein 12 

14 maart 6 Frank van der Wende 10 

26 maart 8 Frank de Deugd 12 

26 maart 1 Yenthe Hogenbirk 5 

29 maart 8 Sasja van den Houten 12 
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Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 23 maart 2018. Voor alle 
aangekondigde gebeurtenissen en activiteiten vertrouwen wij op de hulp en zegen van de 
Heere.  
 
Met vriendelijke groet, 

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