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Kompasnieuwsbrief 13 – vrijdag 15 maart 2019 
 
 

Dinsdag 19 maart Excursie groep naar de boerderij, groep 1/2  

Vrijdag 22 maart Nationale Pannenkoekendag 

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 

 Presentatie werkstukken groep 6 en 7 

 Paasfeestviering startgroep t/m groep 8, 

aanvang: 18.30 uur 

Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei Meivakantie  

 
Onderwijsinhoudelijk – bericht van het ECO-team 
We moeten een stukje in de nieuwsbrief schrijven van juf G. Geneugelijk: namens het eco-
team. 
Er is 1 nieuwe lid bij gekomen uit groep 8, Ruben Moyses. We hebben ook 2 nieuwe leden 
uit groep 7 gevraagd, Jesse Breen en Jaël vd Houten. Zodat Jessse Breen en Jaël vd Houten 
het over kunnen nemen als Ruben Moyses, Rick Demoed en ik zelf naar de Middelbare gaan. 
Wij zijn op dit moment bezig met de nooddeur, want als er bijvoorbeeld een juf bezig is aan 
het werken, kan er zomaar iemand binnen komen natuurlijk. Daarom letten wij op de 
nooddeur zodat die nooddeur altijd dicht zit.  
En we zijn ook bezig met de toiletten daar word regelmatig wel wat 
ondeugende dingen gebeurd. Dus daar letten we echt heel goed op. 
We letten goed op de ventilator zodat die niet de hele dag aan het 
draaien is. Dus we letten dat de deuren dicht zijn. Want anders blijft 
die natuurlijk de hele tijd doordraaien. En we letten op de zeep 
pompjes, want daar word regelmatig wel water in gedaan. En dat is 
natuurlijk zonde van dat zeep pompje. En we letten vooral dat niks nat 
is rond de wasbak. Dat alles goed schoon is. 
We hebben inmiddels al de bruine container. We doen daar alle schillen in, en dat gaat 
redelijk goed, dus daar zijn we blij mee natuurlijk.  

mailto:info@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 doen ook omstebeurt doen we de container langs de weg 
zetten. Dus dat gaat ook helemaal goed. We hebben in het 
handvaardigheid lokaal een emmertje, daar gaat alle schillen in 
van het fruit. Een paar ouders van de leerlingen die doen elke 
woensdag, donderdag, vrijdag doen ze het fruit in stukjes snijden 
voor de leerlingen. 

We hebben ook een zak waar al het plastic in gaat. Dat heeft nu alle klassen. Dus voor de 
pauze gaan de juffen bij de deur staan met die zak waar alle plastice spullen in kunnen. Zoals 
pakjes de het papier van de koekjes. Maar ik denk wel dat jullie weten wat plastic is –
hahaha. 
(Door Jasmijn Tanis geschreven)  
 
Wij gaan u iets vertellen over Eccoschool. 
Eccoschool is een zuinige/en gezonde school. 
Er zijn 3 nieuw leden bijgekomen, sinds december is Ruben uit groep 8 erbij gekomen. 
De andere 2 leden zijn van groep 7, Jesse en Jaël. 
Zij gaan het overnemen als groep 8 weggaat. 
Jammer genoeg zijn er ook mensen weggegaan, namelijk Joël en Tessa 
Wij willen immers een zuinige en gezonde school blijven. 
Wij hebben ook fruit op school, op woensdag donderdag en vrijdag. 
Het afval komt in de bruine container en niet meer in de prullenbak. 
Als het regent ga je niet naar buiten en daar is ook iets op bedacht. 
Iedere klas heeft een emmertje en daar kan je afval resten in doen. 
De klassendienst kan het emmertje legen. 
Wij leggen ook een krantje op de bodem anders gaat alles plakken. 
We zetten de bruine kliko naast de andere prullenbak dat kinderen alles in de 
goeie container doen. 
Wij verzamelen ook al het plastic en dat gaan om de zoveel tijd weer weg. 
De juf staat dan bij de deur en staat met een zak om het plastic in te doen. 
En het oud papier verzamelen wij. 
Zo zijn wij heel er milieuvriendelijk. 
En het zeeppompje in de wc. 
Die wordt regelmatig met water gevuld door kinderen.  
Dat is jammer. 
Bij de wc zit een ventilator om het cool/fris te houden. 
Als de door open gaat, gaat de ventilator aan. 
Veel kinderen houden de deur open, en dan blijft de ventilator draaien. 
Daar letten wij ook op. 
En de nooddeur, die is soms open. 
Als juf Geneugelijk  in haar kantoor zit kan ze niet op de nooddeur letten. 
dat is niet veilig want iedereen kan naar binnen. 
En als ze dan weggaat en de deur is nog open kan iedereen binnen komen. 
En alles meenemen. 
Dus wij letten ook op de nooddeur. 
Wij gaan ook de klassen rond of iedereen alles nog wel goed doet. {soort inspectie} 
Heel vaak gaat dat goed. Gelukkig wel. 
Wij doen ook vaak de lichten uit bij lokalen als er niemand is. 
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Dat kost anders stroom. 
Mensen doen ook de rolgordijntjes open voor meer licht. 
Dan hoeft het licht niet aan. 
Wij melden de computers ook af want dat kost minder stroom. 
Dit is het ecco team. 
Wij helpen een zuinige en gezonde school. 
(Geschreven door Ruben Moyses) 

 
Welkom 
In de startgroep is Livia de Leeuw erbij gekomen. 
Hartelijk welkom en een fijne schooltijd op ‘Het 
Kompas’ toegewenst. 
 

Actie voor het goede doel 
Vrijdag 8 maart jl. heeft ds. Van den Berg in alle groepen verteld over het evangelisatiewerk 
dat hij samen met zijn gezin in de Roemeense gevangenissen doet. De leerlingen mochten 
ook allemaal in de verbouwde touringcar van ds. Van den Berg kijken. We vonden het 
indrukwekkend. 
Daarom hopen we dat de cake-verkoopactie een prachtig bedrag zal opleveren! Aanbevolen! 
Uiterlijk donderdag 21 maart moeten de intekenlijsten bij de eigen leerkracht ingeleverd 
worden, waarna de leerlingen op donderdag 28 maart de bestellingen meekrijgen. 
Donderdag 4 april willen we dan het geld binnen hebben, waarna we een datum kunnen 
bepalen om het bedrag aan ds. Van den Berg te overhandigen. Helpt u mee? Bij voorbaat 
dank!  
 
Spaaractie Plus 
De Plus-spaaractie voor het schoolreisje is nu twee weken bezig en we 
hebben al een prachtig saldo. Op dit moment is de stand € 353,10. 
Geweldig, laten we zo doorgaan! 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 op de beide prikborden in de school kunt u de stand 
bekijken. Doet u allemaal mee? Hoe hoger het gespaarde bedrag, hoe lager de prijs van het 
schoolreisje! 
 
Nationale Boomfeestdag 
Woensdag 13 maart hebben we met de leerlingen van groep 7 en 8 bomen geplant in het 
Stellebos. Na vooroverleg werd besloten dat het festijn wel door kon gaan, ondanks kou en 
wind. Toen het echter ging regenen zijn we vervroegd teruggegaan naar school. De jeugd 
heeft enthousiast gegraven en geplant en we hopen dat dit gebeuren meehelpt om hen 
(beter) te leren zorgvuldig om te gaan met de schepping. 
 
Biddag 
Woensdag 13 maart hadden we ook biddag voor gewas, arbeid en visserij. We hebben stil 
gestaan bij koning Salomo, die aan de Heere vroeg om een wijs hart, zodat hij een goede 
koning kon zijn. De Heere God verhoorde dit gebed en gaf koning Salomo zelfs nog veel 
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meer. We leerden dat we Gods hulp mogen verwachten bij alles wat van ons gevraagd wordt 
en zongen: 
 
‘Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
Wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 
 
Geef mij Uw wijsheid, Uw woorden van eer, 
dat ik in U blijf en U in mij, Heer. 
U als mijn Vader en ik als Uw kind, 
dat in Uw armen geborgenheid vindt’.  
 
Praktische verkeerslessen  
Volgende week starten de praktische verkeerslessen. Het rooster hiervoor stuur ik nogmaals 
in de bijlage. 
 
Nationale Pannenkoekendag 2019 
Op vrijdag 22 maart halen we weer ouderen uit ‘Het Spectrum’ naar school om 
pannenkoeken te eten. We zoeken nog enkele mensen die thuis pannenkoeken willen 
bakken, en die vervolgens rond 11.30 uur op school willen bezorgen. Deze pannenkoeken 
zijn bestemd voor de leerlingen van groep 7 en 8, omdat zij die dag ook op school blijven 
eten, samen met de ouderen. Als u thuis pannenkoeken wilt bakken, wilt u dit dan 
doorgeven aan juf Van den Nieuwendijk, k.vdnieuwendijk@hetkompas-stellendam.nl of juf 
Houweling, c.houweling@hetkompas-stellendam.nl 
Ook zoeken we nog enkele vaders of moeders die mee willen helpen om de bewoners van 

‘Het Spectrum’ op te gaan halen en terug te brengen. Als u 
hier gelegenheid voor heeft, wilt u dit dan doorgeven aan juf 
Van der Kraan, s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl 
U merkt, we hebben u weer heel erg nodig, maar het is echt 
voor een heel goed doel. De bewoners van ‘Het Spectrum’ 
zijn elk jaar weer bijzonder dankbaar voor dit etentje en het 
is voor de leerlingen een mooie gelegenheid om (beter) te 

leren hoe ze met oudere mensen kunnen omgaan.   
 
Koningsspelen 2019 
Vrijdag 12 april zijn de jaarlijkse Koningsspelen. Groep 1 t/m 4 hebben een programma in en 
rondom onze eigen school, groep 5 t/m 8 doen mee met een gezamenlijk programma van 
alle Stellendamse basisscholen op de voetbalvelden. Qua programma is nog niet alles op dit 
moment duidelijk. Twee dingen kan ik echter al wel aan u doorgeven: 

- In alle groepen wordt een mini-roparun gehouden. Voor groep 1 t/m 4 is dat op onze 
schoolpleinen, voor groep 5 t/m 8 is dat op de voetbalvelden. Deze mini-roparun 
komt in de plaats van onze eigen jaarlijkse sponsorloop. 

- Groep 1 t/m 4 zijn die dag gewoon om 11.50 uur uit, voor groep 5 t/m 8 is er een 
continurooster, waarna deze groepen om 14.00 uur uit zijn.  

Meer inhoudelijke informatie over de Koningsspelen krijgt u in een volgende 
Kompasnieuwsbrief. 
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Paasfeestviering 
Woensdag 17 april hopen we met alle leerlingen van de school Goede Vrijdag en Pasen te 
herdenken. We doen dit in de kerk aan de Bosschieterstraat. De viering begint om 18.30 uur 
en duurt ongeveer een uur. Meer informatie krijgt u in de volgende Kompasnieuwsbrief. 
 
Groepsfoto’s 
De groepsfoto’s kunt u bekijken op de website. Om de foto’s te bestellen kunt u contact 
opnemen met mw. Corina Roon, jroon@upcmail.nl De kosten zijn € 1,50 per foto. Hierop 
hebben we een kleine winst, die we uiteraard besteden aan de school, nl. aan de uitbreiding 
van robotica. 
 
Tosti-ijzer 
Voor de overblijf zijn wij op zoek naar een goed werkend tosti-ijzer. Heeft 
u een exemplaar over, dan kunnen wij dat goed gebruiken. Bij voorbaat 
dank!  
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 29 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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