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Donderdag 16 november Leerlingbespreking (1) 

Maandag 20 november Start DVS blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’ 

Vrijdag 1 december Pakjesmorgen/pakjesmiddag 

Dinsdag 5 december Koffieochtend  

Donderdag 7 december Boekpromotie groep 3 t/m 8 

Dinsdag 12 december Inloop in de groepen, 15.30-16.00 uur 

Woensdag 20 december Kerstfeestviering groep 3 t/m 8, aanvang: 19.00 uur 

Donderdag 21 december Kerstfeestviering groep 1/2, aanvang: 18.30 uur 

Maandag 25 december t/m 

vrijdag 5 januari 

Kerstvakantie  

Maandag 15 t/m vrijdag 26 

januari 

Cito-LVS toetsen groep 2 t/m 8 

Dinsdag 23 januari Open morgen voor nieuwe leerlingen 

Maandag 29 januari Start DVS blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’ 

Vrijdag 2 februari Koffieochtend  

 Eerste rapport mee 

 

Onderwijsinhoudelijk – De Vreedzame School 
In de bijlage bij deze Kompasnieuwsbrief treft u de ouderbrief van blok 2 aan: ‘We lossen 
conflicten zelf op’. Deze keer is de ouderbrief verzorgd door groep 3/4 en …. we hebben er 
ook een filmpje bij. Dat vindt u eveneens in de bijlage. 
 
Geboren  
Dinsdag 7 november is Sarah Tanis geboren. Sarah is het zusje van 
Joshua (groep 6) en Boas (groep 4). Ouders, van harte gefeliciteerd met 
de geboorte van jullie dochter en Gods zegen toegewenst bij de 
opvoeding van jullie kinderen. 
 
Bericht van juf Wullems 
We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het warme meeleven voor en na de 
geboorte van Lourens.  
Zoveel kaarten en cadeautjes, we zijn er stil van! 
Lourens groeit goed en we genieten elke dag weer van hem! 
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‘Drink water’ 
Vrijdag 13 oktober, tijdens de juffendag, was de start van het project ‘Drink water’. Alle 
leerlingen kregen een bidon, waarmee ze onder schooltijd water kunnen drinken. Hieronder 
leest u een verslag uit één van de regionale kranten: 
 

Gemeente stimuleert jongeren meer water te drinken (20-10-2017) 

Vrijdag 13 oktober is ook CBS Het Kompas in Stellendam aangesloten bij de 

campagne Drink Water van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Het Kompas is 

de vierde school op Goeree-Overflakkee die eraan werkt om water drinken op 

school gemakkelijker en aantrekkelijker te maken. 

 

Waarom water drinken? 

De doelstelling van de campagne is om jongeren op momenten dat ze dorst hebben vaker water te laten 

drinken in plaats van zoete dranken. Als kinderen meer water drinken, draagt dat bij aan een gezond gewicht 

onder jongeren. Kinderen vinden water wel lekker, maar het drinken van zoete drankjes is erg verleidelijk. Met 

de campagne Drink Water wordt de omgeving van het kind gestimuleerd om verleidingen zoveel mogelijk te 

beperken. JOGG-regisseur Laurey van den Berge roept dan ook iedereen op om het drinken van water te 

stimuleren bij verenigingen, scholen, activiteiten, kinderdagverblijven, enz. 
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Gratis bidon 

De juffen van CBS Het Kompas hadden de bidons (die gratis door Jongeren Op Gezond Gewicht zijn 

verstrekt) in de school verstopt. Na een korte sketch over het belang van water drinken zochten 

alle kinderen hun eigen bidon op. De bidons zijn mede bedoeld om het drinken van water te 

stimuleren bij de kinderen. Want wat is er makkelijker dan je bidon bijvullen met water? En de 

bidon kan niet alleen op school worden gebruikt, maar ook mee in de auto, op de fiets of naar het 

sporten.   

Controle hoofdluis 
Tijdens de hoofdluiscontrole op dinsdag 31 oktober jl. zijn alle hoofden ‘luisvrij’ bevonden.  

Lightwise 
De actie ‘Lightwise’ is goed verlopen, alle fietsen zijn weer in orde gemaakt voor de donkere 
dagen. In de regionale kranten zult u er nog een verslag over kunnen lezen. 

Schoolfruit 
M.i.v. volgende week krijgen we weer twintig weken lang op, 
woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. Evenals vorige 
jaren krijgt u per mail weer vooraf bericht welk fruit er per dag 
gegeven wordt. Ook maken we graag weer gebruik van uw hulp 
bij het schillen en snijden van het fruit. Gezien de ervaring van 
voorgaande jaren, zal dit zeker goedkomen! Zie verder de 
berichtgeving van juf Visser. 

Pakjesmorgen/-middag  
De datum van de pakjesmorgen is gewijzigd van dinsdag 4 december naar vrijdag 1 
december. Sinterklaas ontdekte nl. dat hij op 4 december een studiedag had. 
Vrijdagmorgen 1 december hebben we pakjesmorgen in groep 1 t/m 4 en 
vrijdagmiddag in groep 5 t/m 8. 
De leerlingen van groep 1 t/m 4 krijgen allemaal een cadeautje, betaald uit 
het schoolfonds. De cadeautjes worden uitgedeeld door Sinterklaas (een 
heel goede bekende binnen onze school) en twee Zwarte Pieten (leerlingen 
van groep 8). Aan het eind van de morgen mogen de leerlingen hun 
cadeautje aan hun grote maatje gaan laten zien. 
In groep 5 t/m 8 trekken de leerlingen lootjes en kopen dan een klein cadeautje voor elkaar. 
Dat mag ongeveer € 5,00 kosten. Houdt u zich a.u.b. aan dit bedrag?  
Natuurlijk horen een gedicht en een surprise er ook bij. De surprise moet voor iedereen leuk 
zijn, dat is een voorwaarde die we stellen. Materialen zoals pur, ijs, stroop e.d. mogen niet 
gebruikt worden. Als stelregel houden we aan dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om 
het cadeautje met droge, schone handen en zonder gebruik van zwaar gereedschap uit de 
surprise te halen. Laten we er met elkaar een gezellig gebeuren van maken. 
 
Zendingsgeld 
De opbrengst van het zendingsgeld in schooljaar 2016-2017 was € 760,-. Daarvan is € 360,- 
bestemd voor James Carry uit Haïti, ons sponsorkind van Woord en Daad, terwijl € 400,-  
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overgemaakt is naar de GZB. Hiermee leveren we een bijdrage aan de aanschaf van 
schoolmateriaal voor weeskinderen in Zimbabwe. 
Het zendingsgeld van schooljaar 2017-2018 bestemmen we voor onderwijs aan 
vluchtelingenkinderen in Libanon. Hopelijk kunnen we aan het eind van dit schooljaar een 
mooi bedrag hiervoor overmaken. Aanbevolen! 
 
Keramiekoven 
De keramiekoven doet het weer en de eerste werkstukken zijn gebakken. In groep 7 hebben 
we de gekleide schaaltjes en potjes na het bakken geglazuurd en daarna nogmaals gebakken. 
Het resultaat ziet u op de foto’s.  
 

 
 
Vanuit de GMR 
De oproep van 5 oktober jl. in verband met de ontstane vacatures in de oudergeleding van de 
GMR heeft 1 kandidaat opgeleverd. Er waren 2 kandidaten nodig. Daarom nogmaals het 
verzoek aan u om zich kandidaat te stellen voor de GMR. 
Hierbij het verzoek om in uw nieuwsbrief nogmaals een oproep aan de ouders te plaatsen om 
zich kandidaat te stellen voor de GMR. Zie voor verdere info de brief in de bijlage (waarin de 
data nu niet meer kloppen). 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24 november 2017. 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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