
Kompasnieuwsbrief 19, vrijdag 21 juni 2019 
 
Beste ouders, 
 
De kalender ziet er de komende weken als volgt uit: 
 

Donderdag 27 juni Praktische verkeerslessen 

Donderdag 27 juni en vrijdag 
28 juni 

Speelgoed groep kleuters meenemen voor de jaarlijkse 
schoonmaak 

Donderdag 27 juni Excursie groep 3/4 naar de Grevelingen 

Maandag 1 en dinsdag 2 juli Speelgoed kleuters schoonmaken op school 

Donderdag 4 juli Schooldebat groep 8 

Vrijdag 5 juli Studiedag voor het team, leerlingen vrij 

Vrijdag 12 juli Tweede rapport mee 

Maandag 15 juli Rapportgesprekken 

Dinsdag 16  juli  Rapportgesprekken 

Woensdag 17 juli  Spelletjesmorgen 

 Afscheid groep 8 

Donderdag 18 juli Laatste schooldag 

 Slotavond voor alle leerlingen en ouders 

Vrijdag 19 juli Eerste dag van de zomervakantie 

 
Onderwijsinhoudelijk - Lezen in de zomervakantie… 
U zult zich vast nog wel herinneren van voorgaande jaren dat wij in de laatste weken van het 
schooljaar de aandacht vestigen op het lezen in de zomervakantie. We weten het allemaal: 
er zijn kinderen die ‘automatisch’ lezen, zomer en winter door. Er zijn ook kinderen  die een 
zetje nodig hebben, voordat ze aan het lezen gaan. Voor deze kinderen hebben we materiaal 
om de ‘zomerdip’ te bestrijden. In de bijlage vindt u een poster, waarop leerlingen een 
plaatje kunnen kleuren als zij op een bepaalde plek een aantal bladzijden in een boek 
gelezen hebben. Soms kan een dergelijk hulpmiddel voor kinderen een fijn steuntje in de rug 
zijn. 
Daarbij hebben we voor de leerlingen in groep 3 ook het boek ‘Vos en Haas’. Dit is een boek 
dat kinderen qua inhoud vaak erg aanspreekt en waarbij een werkboek met kleine 
opdrachten hoort. Met name voor zwakke/matige lezers is dit een mooi hulpmiddel om het 
leesniveau in de zomervakantie op peil te houden. Wilt u er, samen met uw kind, mee aan 
de slag? Vraag ernaar bij juf Van der Ham of juf Flikweert, zij kunnen er u alles over vertellen. 
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Welkom 
In de startgroep verwachten we binnenkort Benjamin Kamp. Hartelijk welkom en we hopen 
op een mooie schooltijd voor Benjamin! 
 
Robotica 
Van de prachtige opbrengst van de Kompas Actie 
Avond hebben we al een aantal zaken voor 
robotica aangeschaft, nl. een Dash en Dot 
programmeerbare robot, een Blue Bot met tactile 
reader, een Ozobot Evo met puzzelstukjes (zodat 
jongere kinderen een weg met puzzelstukjes voor 
de Ozobot kunnen maken), een Microbit 
programmeerbare minicomputer en een Hubelino 
knikkerbaan. Op de foto hiernaast ziet u deze 
materialen. Tijdens de studiedag van 5 juli a.s. 
hopen de leerkrachten ermee aan de slag te gaan 
en m.i.v. het nieuwe jaar worden de materialen 
voor de leerlingen ingezet. Fijn dat we dit zo, met uw hulp, kunnen realiseren. 
 
Buitenspeelgoed 
De buitenspeelmaterialen zijn eveneens besteld: mono-flings, skippyballen, draaiballen, 
springballen, verschillende springtouwen, regenboogelastieken en een jongleerset. ook dit 
hopen we m.i.v. het nieuwe schooljaar te gaan gebruiken. 
 
Excursie groep 3/4 
Donderdag 27 juni hoopt groep 3/4 op excursie te gaan rondom het thema ‘de Grevelingen’. 
Ze zullen een bezoek  brengen aan informatiecentrum Grevelingen en de KNRM. Ook hopen 
ze krabben te gaan vangen en te genieten van de mooie natuur rondom de Grevelingen. De 
ouders van groep 3/4 hebben hierover reeds bericht ontvangen.  

 
Speelgoed schoonmaken 
Op de kalender (zie boven) kunt u zien wanneer het speelgoed 
meegegeven wordt om schoon te maken én wanneer we 
eventueel op school het speelgoed nog schoonmaken. Als al het 
speelgoed mee naar huis gaat, behoeft er op school uiteraard 
niet schoongemaakt te worden ……. Vriendelijk verzoek aan 
alle ouders van startgroep, groep 1/2 om uw steentje bij te 
dragen, zodat uw kind na de zomervakantie weer kan genieten 

van schoon en fris speelgoed! Bij voorbaat dank voor uw hulp! 
 
Schooldebat 
Met groep 8 willen we weer deelnemen aan het jaarlijkse schooldebat in ‘Het Rondeel’. Dit 
vindt plaats op donderdagmorgen 4 juli. Meer informatie volgt via de leerkracht. 
Het schooldebat wordt live uitgezonden op internet: http://goeree-overflakkee.notubiz.nl/ 
Wellicht vindt u het leuk om dit te volgen? 
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Excursie groep 8 - begeleiding 
Wij zijn op zoek naar ouders die gelegenheid hebben om mee te fietsen met groep 8 
(uiteraard onder begeleiding van de leerkracht) op de volgende data: 

- Op 1 juli gaan we met de leerlingen vissen. Het tijdstip op 
die dag is nog niet bekend. Misschien een leuke excursie 
voor vaders/opa’s/broers om mee te gaan? 

- Op 4 juli gaan we met groep 8 naar het scholendebat in 
Middelharnis. Dit wordt meteen een praktische 
verkeersles ‘op de fiets naar Middelharnis’. Hiervoor 
zoeken we ook enkele begeleiders. 

Kunt u helpen? Graag aanmelden bij juf Van der Kraan 
s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl  
 
Rapportgesprekken 
Maandagavond 15 juli en dinsdagavond 16 juli vinden de rapportgesprekken plaats. Graag 
de antwoordstrook voor aanmelding (bijlage bij deze nieuwsbrief) uiterlijk vrijdag 5 juli 
inleveren. Daarna gaat juf Van den Nieuwendijk het rooster maken en krijgt u dat per mail 
toegestuurd. 
 
Spelmorgen startgroep  t/m 4 
Woensdag 17 juli hebben we onze jaarlijkse spelmorgen. Graag 
maken we gebruik van de hulp van enkele moeders voor groep 1/2 
en van één moeder voor groep 3/4. Kunt u helpen? Wilt u zich dan 
aanmelden bij juf Tanis h.tanis@hetkompas-stellendam.nl of juf Van 
der Ham d.vanderham@hetkompas-stellendam.nl  
Ouders en grootouders die in de loop van de morgen een kijkje 
willen komen nemen, zijn hartelijk welkom! 
 
Spelmorgen groep 5 t/m 8 
Voor de spelmorgen in groep 5 t/m 8 (eveneens op woensdag 17 juli) zijn we op zoek naar 
ongeveer zes ouders die ons kunnen helpen bij het begeleiden van een groepje leerlingen. 
Dit duurt van 09.15 tot 11.15 uur. Bent u in de gelegenheid? Stuur dan een mail naar juf 
Soeteman, h.soeteman@hetkompas-stellendam.nl Bij voorbaat dank voor uw hulp! 
 

Pannenkoeken bakken 
Aan het eind van de spelletjesmorgen willen we met alle 
leerlingen pannenkoeken eten. Dit is een soort jaarlijkse 
traditie. Wij zoeken moeders, vaders, opa’s of oma’s die 
pannenkoeken voor ons willen bakken en deze die morgen 
vóór 11.00 uur opgerold met daarin wat suiker of dun 
stroop gesmeerd, willen inleveren bij de keuken. Bij de 
beide ingangen komen intekenlijsten te hangen of u kunt 
zich hiervoor aanmelden bij juf Visser, 

i.visser@hetkompas-stellendam.nl Als u de kosten van de ingrediënten vergoed wilt krijgen, 
levert u dan de kassabon in bij juf Van den Nieuwendijk?  
De leerlingen van de startgroep t/m groep 6 zijn op woensdag 17 juli om 12.15 uur uit. 
Groep 8 gaat dan nog even door, nl. met de generale repetitie van de musical. Zij zullen 
daarmee rond 15.30 uur klaar zijn. 
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Oproep voor assistentie 
Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar enkele ouders die op regelmatige basis willen 
assisteren bij de lessen van techniek/robotica/handvaardigheid in groep 7/8. Heeft u er 
belangstelling voor? Of wilt u er eerst meer informatie over? Neem dan contact op met juf 
Van der Kraan s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl  
 
Activiteitencommissie 
Voor onze activiteitencommissie zoeken we m.i.v. het nieuwe schooljaar een nieuw lid. Niet 
omdat er iemand weggaat, maar omdat deze commissie nog steeds niet op volledige 
bezetting is. Heeft u er belangstelling voor, of wilt u er eerst meer informatie over? Neem 
dan contact op met één van de AC-leden. 
 
Tweede tussenstand lege flessen-actie 
Er worden heel wat lege flessen ingeleverd voor de muskathlon 
van Compassion in 2019, die door drie oud-leerlingen van onze 
school (Geke van Gurp-Blokland, Jack van der Klooster en Shannon 
van de Kuil)  gelopen zal worden.  De tussenstand is op dit moment  
€ 47,75. We gaan tot de zomervakantie door, dus nog tijd genoeg 
om het bedrag flink te verhogen. Tot zover dank voor uw bijdrage! 
 
Aangepaste schooltijden 
I.v.m. de verwachte hoge temperaturen hebben we volgende week, met instemming van de 
MR,  aangepaste schooltijden. We beginnen elke dag gewoon om 08.30 uur, vervolgens eten 
alle leerlingen tussen de middag op school, waarna iedereen om 14.00 uur uit is. (Leerlingen 
van de startgroep mogen ook tot 14.00 uur blijven). Hoewel het eind volgende week iets 
minder warm lijkt te worden, vinden we het rustiger voor de leerlingen om deze aangepaste 
tijden gewoon de hele week te hanteren. Voor de onderbouw: Geeft u uw kind a.u.b. een 
‘hapklare’ lunch mee? Het is niet de bedoeling dat de juf appeltjes gaat schillen of 
mandarijnen gaat pellen, zoals u zult begrijpen. Bij voorbaat dank! 
 
Verjaardagen juli 

Datum Groep Naam Leeftijd 

2 juli  3 Mart Tanis 7 

3 juli  8 Jelle Hakvoort 12 

5 juli  8 Rick Démoed 12 

16 juli  6 Saron van der Wende 10 

20 juli 7 Ruben Roon 11 

23 juli  2 Bob van der Linden 6 

25 juli 4 Naomi Ista 8 

26 juli  5 Senne Jansen 9 
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26 juli 8 Vincent Kamp 12 

Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 juli. Voor alle toekomstige data 
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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