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Kompasnieuwsbrief 11 
2 februari 2018 
 

 

Maandag 5 februari Rapportgesprekken 

Dinsdag 6 februari  Rapportgesprekken 

Woensdag 7 februari Geld cakes inleveren bij AC 

Donderdag 8 februari Studiedag voor het team, leerlingen vrij 

Vrijdag 9 februari Geld cakes inleveren bij AC 

Maandag 12 februari Start groepsplannen periode 2 

 15.30 – 16.00 uur: Inloop in de groepen 

Donderdag 22 februari Leespromotie Dorien ’t Jong (bibliotheek) voor alle 

groepen 

Maandag 26 t/m vrijdag 2 

maart 

Voorjaarsvakantie 

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 15 maart Kangoeroewedstrijd voor leerlingen groep 3 t/m 8 

Vrijdag 16 maart Nationale Pannenkoekendag 

Woensdag 28 maart Grote Rekendag 

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

 

Onderwijsinhoudelijk – Eco-school 
Tijdens de koffieochtend spraken we door over het traject ‘Eco-school’, waarover ik u in de 
vorige Kompasnieuwsbrief iets vertelde. In de bijlage  ziet u de 10 thema’s die samen het 
traject ‘Eco-school’ vormen.  
De school is vrij om te starten met het thema dat het meest aanspreekt. Vanuit de 
organisatie wordt geadviseerd om niet meer dan 3 thema’s per jaar op te maken. minder is 
ook goed. Sommige thema’s zijn bij ons al een heel eind ontwikkeld, aan andere thema’s 
moet nog wel het een en ander gebeuren. 
Bij de laatste netwerkbijeenkomst waren twee ‘Eco-ouders’ aanwezig, die vertelden wat op 
de school van hun kind aan het Eco-traject gedaan werd/wordt, en hoe zij daar als ouder een 
bijdrage aan leveren. Op de ene school had de Eco-ouder met de leerlingen van groep 8 een 
onderzoek uitgevoerd naar het verbruik van alle elektrische apparaten. Het bleek dat een 
koffieapparaat onevenredig veel elektriciteit verbruikte. Dit apparaat is toen, mede om die 
reden, vervangen. Op de andere school heeft de Eco-ouder een grote inbreng in het 
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realiseren van een ‘groen’ schoolplein. U ziet, de mogelijkheden om aan ‘Eco-school’ te 
werken zijn legio.  
Wat betreft de werkgroep ‘Eco-school’ heb ik nog geen ouders kunnen verwelkomen. Velen 
van u doen al heel veel voor de school, dat zie en weet ik. En, u heeft ook uw eigen werk en 
andere bezigheden, dat besef ik eveneens. Toch zou het fijn zijn als één of twee ouders zich 
beschikbaar zouden stellen als ‘Eco-ouder’. Wilt u eerst nog meer oriënterende informatie? 
Of wilt u zich aanmelden? Ik zie uw mailtje graag verschijnen. 
 

Rapporten 
Vandaag heeft uw kind het rapport meegekregen. In de rapportmap zit een kleur- en een 
zwart-wit versie. De kleurenversie mag u houden, de zwart-wit versie zien wij graag bij de 
rapportgesprekken, ondertekend en in de rapportmap, retour.  
 

Rapportgesprekken 
Het rooster van de rapportgesprekken heeft u vanmorgen per mail ontvangen. 
Zekerheidshalve voeg ik het ook nog bij deze Kompasnieuwsbrief. 
 
Actie voor het goede doel 
Woensdag 7 en vrijdag 9 februari tussen 08.15 en 08.30 uur kunnen de leerlingen het geld 
van de cakeverkoop voor ‘Bartimeüs’ inleveren bij de activiteitencommissie. In de volgende 
Kompasnieuwsbrief hoop ik dan de opbrengst bekend te kunnen maken. 
 
Inloop in de groepen 
Maandag 12 februari is er weer inloop in de groepen. Tussen 15.30 en 16.00 uur krijgt u 
gelegenheid om het werk van uw kind te zien en een kort praatje te maken met de juf. Het is 
de bedoeling dat uw kind u rondleidt en aanwijst/opzoekt wat het u wil laten zien. Kinderen 
waarvan de ouders deze keer niet komen kijken, gaan gewoon om 15.30 uur naar huis. 
 
Continurooster 
Vrijdag 23 februari hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 weer een continurooster.  Zij 
lunchen op school en zijn dan om 14.30 uur uit. Geeft u die dag een lunchpakket en drinken 
mee aan uw kind? 
 
Open lessen 
In de week van 12 t/m 16 maart hebben we onze jaarlijkse open lessen. De tijden per groep 
hoop ik u in de volgende Kompasnieuwsbrief door te geven. 
 
Juf Van der Valk 
Juf Van der Valk is gestopt met haar werkzaamheden bij Kindwijs. Daarom was zij vandaag 
voor het laatst bij ons op school. Ook in deze nieuwsbrief willen we haar bedanken voor alles 
wat ze voor onze leerlingen in de onderbouw gedaan heeft en we wensen haar voor de 
toekomst alle goeds toe. 
 
Meester Jarco 
Deze keer een Kompasnieuwsbrief zonder illustraties, omdat meester Jarco, die altijd de 
plaatjes in de nieuwsbrief plakt, in het Erasmus MC opgenomen is geweest. Hopelijk kan hij 
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zijn werk bij ons op school spoedig weer oppakken, en zal de volgende nieuwsbrief er weer 
aantrekkelijker uitzien. 
 
Regel van de maand 
Ho, ho, we vertellen geen lelijke dingen over elkaar, dat vinden we heel naar. 
 
Maatjesactiviteit februari 
In februari spelen de maatjes een gezelschapsspel met elkaar.  
 
Verjaardagen februari 2018 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

1 februari 4 Meredith van der Velde 8 

2 februari 3 Yoaz Hogenbirk 7 

4 februari 8 Lars van Kleeff 12 

4 februari 7 Gideon Tanis 9 

4 februari 8 Justin van der Welle 12 

7 februari 7 Loreen van der Wende 11 

8 februari 3 Jurre van Kempen 7 

10 februari 2 Jolise van der Giessen 6 

11 februari 8 Caitlyn van der Velde 12 

15 februari 2 Carlijn de Deugd 6 

15 februari 2 Jilles Klink 6 

15 februari 4 Marinde Voogd 8 

19 februari 8 Maartje Vlaspoel 12 

22 februari 6 Roan Klink 10 

26 februari 8 Marlinde Slingerland 12 

  
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 16 februari 2018. voor alle genoemde 
data die in de toekomst liggen geldt: zo 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 
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