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Kompasnieuwsbrief 8 
14 december 2018 
 

Woensdag 19 december Kerstfeestviering groep 3 t/m 8 (aanvang: 19.00 uur, 

Bosschieterstraat) 

Donderdag 20 december  Kerstfeestviering groep 1/2 (aanvang: 18.30 uur, hal van de 

school) 

Maandag 24 december t/m 

vrijdag 4 januari 

Kerstvakantie 

Maandag 14 januari t/m 

vrijdag 25 januari  

Afname Cito-toetsen groep 3 t/m 8 

Dinsdag 22 januari Open huis Stellendamse basisscholen 

Donderdag 24 januari Bezoek ExperiGO (groep 7/8) 

Vrijdag 1 februari Herdenking Watersnoodramp 

Maandag 4 februari Start DVS blok 4 

 
Onderwijsinhoudelijk – Boeken ….. 
Van de donaties van de ‘Vrienden van het Kompas’ konden we een dertigtal prachtige, 
nieuwe leesboeken kopen. Hier hebben alle leerlingen van de school plezier van. Heel 
hartelijk bedankt! 
Donderdag jl. konden de ‘Vrienden’ de boeken komen bekijken en tevens een kijkje in de 
groepen nemen. 
Naast deze nieuw aangeschafte boeken, hebben we ook een zwerfkast die bijna vol staat 
met leesboeken. Leerlingen mogen een boek uit de zwerfkast mee naar huis nemen en dat 
zo lang houden als ze willen. Daarna zien we het boek graag weer terug, óf … een ander 
boek, dat mag ook.  
Met de kerstvakantie in aantocht zou ik zeggen: lekker lezen! Gaat dat bij uw kind niet 
vanzelf, dan heeft u misschien iets aan de leesbingokaart in de bijlage. Of … laat uw kind 
eerst zelf een leesbingokaart maken en hem dan gaan gebruiken. Dit kan heel motiverend 
werken en het is altijd leuk om weer eens iets nieuws uit te proberen….. 
 
Kerstfeest groep 3 t/m 8  

Woensdagavond 19 december hopen we met de leerlingen van 
groep 3 t/m 8, hun ouders en andere belangstellenden het 
Kerstfeest te vieren.  
Deze viering begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de kerk 
aan de Bosschieterstraat. Voorafgaand aan de viering verzamelen 
de leerlingen zich in de grote zaal van ‘De Rank’. Dit mag vanaf 

18.45 uur. Wilt u uw kind(eren) niet vóór dit tijdstip bij ons afleveren?  
Tijdens de viering is er geen collecte. Bij de uitgang van de kerk staan 2 leerlingen met een 
collectezak, waarin de volwassenen een gift kunnen doen. Deze collecte beveel ik bij u aan; 
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van de opbrengst bekostigen we een deel van de kerstboeken die alle leerlingen krijgen. Hoe 
meer de collecte opbrengt, hoe minder we van het schoolbudget hoeven te bekostigen.  
 
Kerstfeest groep 1 en 2 
Donderdagavond 20 december hopen we met de leerlingen van 
groep 1 en 2 het Kerstfeest te vieren in de hal van de school. Voor 
deze viering nodigen we de desbetreffende ouders en 
grootouders van de leerlingen uit. Het is niet de bedoeling dat 
broertjes en zusjes uit de andere groepen bij deze viering 
aanwezig zijn! 
De viering begint om 18.30 uur. Een kwartier voor aanvang, dus om 18.15 uur, gaat de 
buitendeur open. 
Tijdens deze viering is er in het speellokaal een crèche voor kinderen van 0 tot 4 jaar en 
kinderen uit groep 3 t/m 5. Oudere kinderen in de basisschoolleeftijd mogen, als u geen 
andere mogelijkheid heeft,  eventueel ook op de crѐche komen. Liever hebben we echter 
dat u hiervoor zelf een oplossing zoekt. 
Donderdagmiddag 20 december zijn de leerlingen van groep 1 en 2 vrij. 
 
Speelgoed meenemen 
Vrijdagmorgen 21 december mogen de kinderen van groep 1 en 2 hun eigen speelgoed 
meenemen. 

 
Kerstkaarten  
In deze tijd sturen veel mensen elkaar een kerstkaartje. Een traditie, waar ook leerlingen 
onderling soms aan meedoen (hoewel wij dit vanuit school niet stimuleren). De volgende 
afspraak hebben we erover gemaakt: als kinderen elkaar op school een kaartje willen geven, 
mag dit alleen op de laatste dag voor de kerstvakantie, nl. vrijdag 21 december. Dit geldt 
voor alle groepen.  
 
Continurooster 
Vrijdag 21 december draaien we in groep 5 t/m 8 weer een continurooster. Wilt u uw kind 
die dag een lunchpakket en drinken meegeven? We zijn dan om 14.00 uur uit.   
 
Kiwiballen 
We sparen weer stickers van kiwi’s, om een aantal 
kiwiballen te krijgen. Om 20 kiwiballen te krijgen, 
moeten we uiterlijk 20 december a.s. 300 stickers 
hebben. Gaat dat wel lukken, dachten wij… Jazeker, 
dat gaat lukken! Veel leerlingen hebben stickers 
meegebracht; soms 2 of 3, soms 15 of 20 tegelijk…. 
soms nóg meer ….. Er was zelfs een leerling die, na 
toestemming van het personeel, bij de Jumbo 
stickers van de kiwi’s mocht halen. Toen hadden we ineens héél veel stickers erbij. Allemaal, 
groot en klein, veel en weinig: héél hartelijk bedankt! 
We zijn er bijna, maar nog nét niet …. nog 36 stickers te gaan…. Helpt u mee bij de laatste 
loodjes?  De leerlingen kunnen de stickers inleveren bij de eigen juf óf bij meester Jarco.  
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Schoolfruit 
De eerste weken met schoolfruit zitten er weer op. Bijzonder fijn dat er elke keer weer een 
aantal moeders aanwezig is om te assisteren bij het schillen en snijden. Zonder uw hulp 
zouden we de leerlingen geen hapklaar fruit kunnen aanbieden. Heel hartelijk dank voor uw 
inzet tot op heden. 
 
Sponsorkind Woord & Daad – bericht van groep 3/4. 
Groep 3 en 4 heeft een mooie poster gemaakt voor ons ‘vriendje van ver’, David. 
We geven hem de groeten van onze klas en wensen hem de zegen van God. 
Door middel van de handen die elkaar vasthouden, laten we zien dat we elkaar lief hebben. 
En we laten zien dat we ons vriendje van ver ook vast willen houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in de bijlage ziet u de poster in groter en duidelijker formaat. 
 
Actie ‘Kasten leeg’ 
U kent waarschijnlijk de actie ‘Kasten leeg’, die in december/januari 
gehouden wordt. Van de organisatie van deze actie kreeg ik het 
verzoek om hier op school ook aandacht aan te besteden. Wij willen 
dat als volgt doen: 
Van maandag 7 t/m vrijdag 18 januari 2019 mogen de leerlingen levensmiddelen die nog 
goed, houdbaar en onaangebroken zijn, meebrengen naar school. U kunt denken aan 
artikelen die bij u in de voorraadkast staan en die u niet gaat gebruiken. Let op: geen 
alcoholische dranken, speelgoed en kleding. We verzamelen de producten op een centrale 
plaats in de hal.  
Na deze termijn worden de producten door de organisatie opgehaald en bij de voedselbank 
gebracht. Helpt u mee? Bij voorbaat dank!  
  
Kerstfeest 2018 
We zien uit naar mooie vieringen met leerlingen, oud-leerlingen, ouders, grootouders en 
andere belangstellenden. We hopen dat u allen er een zegen van mag ondervinden. Er lijkt 
steeds meer moeite, zorg, haat en nijd in de wereld te komen. Niet alleen ver bij ons 
vandaan, maar ook dicht bij ons. Misschien in eigen gezin, in eigen familie, in eigen dorp en 
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in eigen omgeving. Wat een troost dat ons leven en het leven van onze kinderen in handen 
ligt van onze Heiland en Zaligmaker, Jezus Christus, het Licht der wereld. We zingen ervan in 
een adventslied: 
 
‘Daar is uit ’s werelds duist’re wolken 
een Licht der Lichten opgegaan. 
Komt tot Zijn schijnsel alle volken 
en gij mijn ziele, bid het aan. 
Het komt de schaduwen beschijnen, 
de zwarte schaduw van de dood. 
De nacht der zonde zal verdwijnen, 
genade spreidt haar morgenrood’. 
 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 11 januari 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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