
Kompasnieuwsbrief 18 - vrijdag 7 juni 2019 
 
Beste ouders, 
 
De kalender ziet er de komende weken als volgt uit: 
 

Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag, geen school 

Dinsdag 11 juni Studiedag voor het team, leerlingen vrij 

Donderdag 13 juni Schoolreis startgroep, groep 1/2 

 Onderzoeken jeugdverpleegkundige groep 7 

Vrijdag 14 juni Onderzoeken jeugdverpleegkundige groep 7 

Maandag 17 juni Start afname CITO- E toetsen 

Donderdag 27 juni Praktische verkeerslessen? 

Donderdag 27 juni en vrijdag 
28 juni 

Speelgoed groep kleuters meenemen voor de jaarlijkse 
schoonmaak 

Maandag 1 en dinsdag 2 juli Eventueel speelgoed kleuters schoonmaken op school 

Vrijdag 5 juli Studiedag voor het team, leerlingen vrij 

Vrijdag 12 juli Tweede rapport mee 

Maandag 15 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 - De Vreedzame School, blok 5 
Blok 5 van DVS ‘We dragen allemaal een steentje bij’ is afgerond. Dit 
blok ging over het dragen van verantwoordelijkheid. In de ouderbrief 
(bijlage) leest u hoe de leerlingen van de startgroep en groep 1/2 
hierover gewerkt hebben. 
Momenteel zijn we bezig met het zesde en laatste blok ‘We zijn allemaal 
anders’. Dit blok gaat over diversiteit en vanuit onze christelijke 
identiteit werken we hier de laatste weken van het schooljaar met de 
leerlingen aan. 
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Eindtoets 2019 
Ook dit jaar behaalden we een goede score op de Eindtoets van groep 8, nl. 85,5. De 
ondergrens voor onze school is 79,6. Daar zitten we dus ruimschoots boven. Uiteraard zijn 
we dankbaar voor dit mooie resultaat. 
 
Kompas Actie Avond 
Vrijdag 24 mei jl. hadden we onze jaarlijkse Kompas Actie Avond. Het 
was een enorm gezellige avond met een prachtige opbrengst voor de 
school: € 2.007, 39.  Voor dit bedrag kopen we een aanvulling voor 
robotica, zodat we ons basisaanbod compleet krijgen (€ 1.500,-). Ook 
willen we het kleine buitenspeelmateriaal voor de bovenbouw 
aanvullen (€ 500,-). Hartelijk dank voor uw hulp (leden van de AC, 
ouders die iets gebakken hebben, ouders die tijdens de avond zelf 
geholpen hebben, enz.) en hartelijk dank voor uw geldelijke bijdrage! 
 
Afsluiting Muziekcaroussel 
Maandagmiddag 3 juni jl. hebben de leerlingen uit groep 3/4 de lessen van het 
Muziekcarrousel afgesloten met een ontzettend leuke eindpresentatie, in Dorpstienden te 
Ouddorp. Het was een mooie afsluiting van een leerzaam jaar. Dank aan alle ouders die 
wilden rijden! Volgend schooljaar zullen de lessen van de Muziekcaroussel weer gegeven 
worden in groep 3/4. In de bijlage vindt u nog twee documenten vanuit de organisatie van 
het Muziekgebouw GO. 
 
Schoolreis startgroep, groep 1/2 
Donderdag 13 juni vindt de schoolreis van de startgroep, groep 1 en 2 plaats. Ouders van 
deze leerlingen hebben hierover informatie van de juf ontvangen. 
 
Onderzoeken jeugdverpleegkundige 
Donderdag 13 en vrijdag 14 juni verricht de jeugdverpleegkundige de jaarlijkse onderzoeken 
in groep 7. Ouders van deze leerlingen hebben hierover per post informatie ontvangen. 
 
Speelgoed/spelletjes schoonmaken 
Jaarlijks vragen we uw hulp bij het schoonmaken van speelgoed 
en spelletjes van de kleuters. Binnenkort is het weer zo ver. 
Donderdag 27 en vrijdag 28 juni kunt u iets meenemen om thuis 
schoon te maken. Indien gewenst, is het ook mogelijk om bij ons 
op school het materiaal schoon te maken. Dat kan op maandag 
1 en dinsdag 2 juli, beide dagen vanaf 08.30 uur. Draagt u ook 
uw steentje bij? Vele handen maken licht werk! 
 
Continurooster 
Met instemming van de MR is definitief besloten dat de leerlingen van groep 5 t/m 8 in juni 
en juli op vrijdag een continurooster hebben. Graag dus vanaf vrijdag 7 juni elke vrijdag een 
lunchpakket + drinken meebrengen. We hebben dan na het eten een korte pauze, waarna 
we doorgaan tot 14.00 uur. Daarna zijn alle leerlingen vrij.  
 
Orgelboeken 
We hebben een stapel orgelboeken waarmee we de liefhebber graag een plezier willen 
doen. Heeft u er interesse voor? U kunt gratis een exemplaar afhalen. 
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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 
€ 30,25. we gaan tot de zomervakantie door, dus nog tijd genoeg 
om het bedrag flink te verhogen. Tot zover dank voor uw bijdrage! 
 
Vakantierooster 2019-2020 
Onderstaand het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020. Dit rooster is afgestemd met 
de scholen voor VO op Goeree-Overflakkee en wordt door alle Kindwijsscholen 
aangehouden.  
 

Maandag 2 september 2019 Eerste schooldag 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019 Herfstvakantie 

Maandag 23 december 2019  t/m vrijdag 3 
januari 2020 

Kerstvakantie 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020 Voorjaarsvakantie 

Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020 Goede Vrijdag en Pasen 

Maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei 2020 Meivakantie 

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020 Hemelvaartsdag + vrije vrijdag 

Maandag 1 en dinsdag 2 juni Tweede Pinksterdag + vrije dag 

Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020 Zomervakantie 

 
 
Cakeverkoop voor ds. Van den Berg 
Onderstaand artikel verschijnt volgende week in het Eilanden-Nieuws. 
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Actie goede doel - cakeverkoop (krantenartikel) 

STELLENDAM – De kinderen van CBS ‘Het Kompas’ verkochten honderden cakes om geld in 

te zamelen voor het zendingswerk dat ds. C. van den Berg en zijn gezin verrichten in 

Roemeense gevangenissen. Op vrijdag 7 juni werd als afsluiting van de actie een cheque 

van € 1.000,-  overhandigd. 

Bij de start van de actie hebben de dominee met zijn vrouw en dochter Grace in alle klassen 

een presentatie over hun werk gegeven. Ook kon er een kijkje genomen worden bij Willeke 

en Samuël in de bus die naast de school geparkeerd stond. Met deze bus reist familie Van 

den Berg een paar keer per jaar naar Roemenië. Ze bezoeken daar verschillende 

gevangenissen en organiseren kerkdiensten om het Evangelie te verkondigen. 

Na deze start van de actie zijn de kinderen aan de slag gegaan met het verkopen van cakes. 

Honderden cakes werden verkocht aan familie, kennissen en buren, wat het prachtige 

bedrag van € 1.000,- heeft opgeleverd. Geld wat ds. Van den Berg en zijn gezin zeer goed 

kunnen gebruiken voor hun zendingswerk en dat dit keer bestemd is voor de resocialisatie 

van gevangenen. 

 

Datum 

De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 21 juni 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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