
Kompasnieuwsbrief 4 - vrijdag 18 oktober 2019 

 

Beste ouders, 

 

De kalender ziet er de komende weken als volgt uit: 

 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 
oktober 

Herfstvakantie 

Maandag 28 oktober t/m 
vrijdag 1 november 

Preventieve groepsgesprekken groep 1 t/m 8 

Dinsdag 29 oktober Schoolfotograaf (individueel + groep) 

Woensdag 30 oktober Ramen zemen 

 Schoolarts groep 3 

Donderdag 31 oktober Hervormingsdag 

 School Maatschappelijk Werk (op afspraak) 

 Groep 7/8 Bezoek ExperiGO (middag) 

Maandag 4 november Boekpromotie Dorien ‘t Jong (groep 3 t/m 8) 

Maandag 4 november t/m 
vrijdag 22 november 

Oudertevredenheidspeiling WMK  

Woensdag 6 november  Dankdag 

Vrijdag 8 november Nationaal Schoolontbijt 

Maandag 11 november Informatieavond CSG PM 

Dinsdag 12 november Leerlingenbespreking (1) 

Vrijdag 15 november Open dag VO voor groep 7/8 

Woensdag 20 november School Maatschappelijk Werk (op afspraak) 

Woensdag 4 december Pakjesmorgen voor alle groepen 

Maandag 9 december Start DVS blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’ 

Woensdag 18 december School Maatschappelijk Werk (op afspraak) 

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

Donderdag 19 december Kerstfeestviering startgroep, groep 1/2, aanvang: 18.30 
uur 



Vrijdag 20 december Continurooster groep 5 t/m 8, 14.00 uur uit 

Maandag 23 december t/m 
vrijdag t/m vrijdag 3 januari 

Kerstvakantie 

Maandag 6 januari Weer naar school …... 

 

Preventieve groepsgesprekken 

Van maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november houden we 

de halfjaarlijkse preventieve groepsgesprekken. We spreken 

dan in alle groepen over het groepsklimaat: ‘Hoe gaat het in de 

groep, wat gaat er fijn en goed, zijn er misschien ook dingen die 

anders of beter kunnen?’ Daarnaast spreken we in groep 5 t/m 

8 ook met de leerlingen over de uitkomst van de Veiligheidthermometer die in het kader 

van ‘De Vreedzame School’ onlangs afgenomen is, evenals over ‘Identiteit’ en 

‘Internetgebruik’. In deze gesprekken leggen we ook een link met de afname van ZIEN!, de 

leerlingobservatielijst die we twee keer per schooljaar afnemen. We noemen dit 

‘preventieve groepsgesprekken’ omdat we op deze manier zaken bespreekbaar willen 

maken/houden die misschien ergens onderhuids bij de leerlingen/in de groep aanwezig zijn, 

met de bedoeling om deze, indien nodig, tijdig  positief om te buigen. 

 

In één van onze vakbladen stond een opsomming van tips voor ouders als het gaat over het 

omgaan met social media en het omgaan met pestgedrag.  Leest u onderstaand eens door, 

mogelijk heeft u er iets aan.  

Tips om pesten te voorkomen 
Graag geven we een aantal tips voor ouders om het pesten te 
voorkomen en in voorkomende gevallen op te lossen.   

1. Denk goed na over het moment waarop je kind gebruik gaat 
maken van internet en welke mogelijkheden dan gebruikt 
worden. Niet alles wat kan, hoeft ook (direct). Ook is hierin een 
Bijbelse waarde als matigheid van groot belang. 

2. Toon interesse in het online gedrag van je kind. Vraag wat hij doet en met wie hij 
omgaat. 

3. Bespreek met je kind de risico's van het gebruik van sociale media. Een 
gewaarschuwd mens telt voor twee. 

4. Vraag regelmatig of je kind op internet nare ervaringen heeft gehad. Spreek ook af 
dat hij/zij nare ervaringen met je deelt. 

5. Leer je kind dat de zaken die hij deelt en de manier waarop hij zijn berichten 
formuleert, iets doet met de ontvanger. Vaak begint een online meningsverschil bij 
een onbedoeld verkeerd geformuleerde zin. 

6. Wees alert op signalen van pesten bij je kind. Bij pesten gaat het om structureel 
terugkomend onacceptabel gedrag. 



7. Neem bij vermoedens van pesten zo spoedig mogelijk contact op met de leerkracht of 
mentor van je kind. Hoe eerder pesten wordt aangepakt, hoe groter de kans op 
succes. 

8. Neem de school altijd serieus als deze je benadert met de vervelende boodschap dat 
je kind mogelijk tot de pesters hoort. Ook als je dit van je kind niet kunt voorstellen, is 
het zaak om dit heel serieus te nemen. 

9. Stem samen met de school af wat er verder gaat gebeuren. Betrek je kind hierbij, 
zodat deze weet wat er wanneer gedaan wordt.  

Mocht u over bovenstaand willen praten in relatie tot uw eigen kind, neem dan gerust 

contact op met de leerkracht van uw kind. 

 

Thema ‘Je hoort erBIJ’ groep 3/4 

Het thema ‘Je hoort erBIJ!’ in groep 3 en 4 is afgesloten door 

het maken van diverse lekkernijen waarin honing verwerkt 

was. Dit alles was niet gelukt, zonder de hulp van moeders. 

Nogmaals hartelijk bedankt! Wilt u meegenieten van 

hetgeen we gedaan en geleerd hebben, neemt u dan een 

kijkje op onze website. Daar vindt u leuke foto's en filmpjes. 

 

Ramen zemen 

Woensdagmorgen 30 oktober vindt de halfjaarlijkse ramenzeembeurt weer plaats. Bent u 

er ook bij? U helpt hiermee de school, omdat we op deze manier een glazenwasser 

uitsparen.  En het is nog gezellig ook, om zo samen bezig te zijn. 

We beginnen om 08.30 uur en bij voldoende ouders is de school 

binnen een redelijk tijdsbestek weer glanzend schoon. Mocht het 

weer heel ongeschikt zijn, dan plannen we een nieuwe datum. Wilt 

u zelf uw eigen emmer en spons/zeem meebrengen? Bij voorbaat 

dank! 

 

Gezondheidsonderzoek GGD 

Donderdag 31 oktober vindt het gezondheidsonderzoek van de GGD plaats, dat normaal 

gesproken in groep 2 gebeurt. Vorig jaar kampte men bij de GGD met personele tekorten, 

waardoor dit onderzoek uitgesteld is tot bovengenoemde datum. De ouders van de 

leerlingen van groep 3 hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. 

 

ExperiGO groep 7/8 

Donderdagmiddag 31 oktober gaan de leerlingen van groep 7/8 van 13.00 uur tot 15.30 uur 

weer naar ExperiGO. We zoeken nog één ouder die wil rijden. Kunt u helpen? Wilt u zich dan 

aanmelden bij juf Van der Kraan? s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl Bij voorbaat 

hartelijk dank! 

 

 

https://www.hetkompas-stellendam.nl/foto-s-1
mailto:s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl


 

Actie voor het goede doel 

Denkt u nog aan de actie voor het goede doel ‘Red een kind’? 

Volle spaarkaarten kunnen ingeleverd worden t/m vrijdag 1 

november bij juf van der Linde of juf Van den Nieuwendijk. Bij 

voorbaat dank voor uw medewerking! 

 

Ouder Tevredenheids Peiling WMK 

Vanaf 4 november wordt de Ouder Tevredenheids Peiling opengezet. Dit is een digitale 

vragenlijst, die we meestal tweejaarlijks afnemen, waarin ouders uitgenodigd worden om 

hun mening te geven over diverse aspecten van de school. U kunt ook zelf opmerkingen 

toevoegen; dit kan voor ons verhelderend zijn.  

Soms vinden ouders het lastig om een antwoord te geven, omdat, als er meerdere kinderen 

op school zitten, de situatie soms per kind kan verschillen. In dat geval kunt u het beste een 

soort gemiddelde van beide situaties nemen. 

Het zou fijn zijn als álle ouders in de gelegenheid zijn om de vragenlijst in te vullen, dat geeft 

het meest getrouwe beeld van wat er onder u leeft. Bij voorbaat dank voor uw 

medewerking! 

 

Thema ‘Schatten’ groep 3/4 

Donderdag 7 november hoopt groep 3/4 te starten met het nieuwe thema ‘Schatten’. 

We willen tijdens dit thema in de geschiedenis duiken en schatten van vroeger ontdekken. 

Ook willen we vooruitblikken; dit doen we door te werken over afval. Afval vertelt namelijk 

iets over ons: ons afval kan later een schat zijn. Wanneer u boeken of materialen heeft die 

passen bij dit thema, dan zouden we het leuk en leerzaam vinden om dit op school te 

bekijken. 

 

Nationaal Schoolontbijt 

Vrijdag 8 november nemen we weer deel aan het Nationaal 

Schoolontbijt. De leerlingen  hoeven die dag dus niet thuis te 

ontbijten voordat ze naar school komen. Wilt u uw kind die 

morgen een bord, beker, schaaltje voor yoghurt en bestek in 

een (plastic) tas meegeven? De school begint deze dag gewoon op de normale tijd.  

Wij krijgen het schoolontbijt aangeboden tegen een kleine vergoeding per leerling; dit 

betalen we uit het Schoolfonds. 

 

Excursie groep 3/4 

Donderdagmiddag 14 november hopen de leerlingen van groep 3/4 een bezoek te brengen 

aan het streekmuseum in Sommelsdijk. We vertrekken om 13.15 uur en de planning is dat 

we om 15.30 uur weer terug bij school zijn. Voor deze excursie zijn  we op zoek naar 

(groot)ouders die met ons willen rijden. Als u hiervoor  gelegenheid hebt, wilt u dit dan laten 



weten aan juf Flikweert? l.flikweert@hetkompas-stellendam.nl  Graag ook vermelden  voor 

hoeveel kinderen u plaats heeft in de auto.  

Als u wilt dat uw zoon/ dochter op een autostoeltje vervoerd wordt, geeft u deze dan a.u.b. 

op de betreffende dag mee aan uw kind? Bij voorbaat dank! 

 

Open dag VO groep 7/8 

Vrijdag 15 november is er een open dag van CSG Prins Maurits voor de groepen 8 van alle 

basisscholen. Wij bezoeken deze jaarlijkse open dag om de twee jaar, en dan met groep 7/8 

samen. Voor deze dag zoeken we nog enkele ouders die willen rijden en, indien mogelijk, 

ook de hele dag kunnen blijven om een groepje leerlingen te begeleiden. Heeft u 

gelegenheid? Dan graag aanmelden bij juf Van der Kraan. 

s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl  Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

Actie 4 Kids 

Ook dit jaar doen we graag weer mee met de 

schoenendoosactie ‘Actie 4 Kids’. Vandaag hebben alle 

leerlingen hierover een actiefolder meegekregen. Doet u, 

samen met uw kind(eren), ook weer mee? Mocht u nog een 

lege schoenendoos nodig hebben, wij hebben er op school nog een aantal staan die voor 

deze actie gebruikt mogen worden. Uiterlijk donderdag 21 november willen we de gevulde 

dozen graag op school hebben. Op vrijdag 22 november zullen ze dan weggebracht worden 

naar één van de verzamelpunten. 

 

Actie ‘Light wise’/’Street wise’ 

Andere jaren hadden we in oktober de actie ‘Ligth Wise’, waarbij de fietsen van de 

leerlingen van groep 5 t/m 8 gecontroleerd werden, met name op remmen en verlichting. 

Door externe redenen is deze actie gestopt. Daarvoor in de plaats hebben we deze keer de 

actie ‘Street Wise’, een kleinere maar toch ook zinvolle actie, eveneens gericht op de 

zichtbaarheid van de fietser in de schemer en in het donker. De leerlingen hebben er les 

over gehad en we hebben met spuitverf ‘Zet je licht aan’  op de trottoirs rondom de school 

gespoten. Voor zover u het nog niet deed: wilt u erop letten dat uw kind goede verlichting 

op de fiets heeft? Het is van levensbelang ….. 

 

Christelijke Kinderboekenmaand 2019 

In alle groepen is gewerkt rondom het thema ‘Op reis’. Hieronder 

leest u een kleine impressie vanuit groep 5/6.  In een volgende 

nieuwsbrief treden de andere groepen voor het voetlicht.  

“We lazen het boek ‘Op Wereldreis’. In het boek ging het over een 

scoutingclub die op kamp ging. Op het kamp gingen ze zogenaamd 

naar verschillende landen. De landen waren: Alaska, Rusland, 

Denemarken, China, Engeland en Afrika. Een paar 

kinderen hebben uitgerekend hoe ver dit van 

mailto:l.flikweert@hetkompas-stellendam.nl
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Stellendam vandaan is. Denemarken ligt het dichtst bij. We hebben ook een thematafel met 

vlaggen uit andere landen en veel spulletjes uit andere landen.  We moesten ook zelf een 

verhaal schrijven over ‘reizen’. Dat hebben we getypt en voorkant gemaakt. Nu lijkt het net 

alsof we ons eigen boek geschreven hebben.” 

 

Schoolfruit 

Na de herfstvakantie starten we weer met 20 weken schoolfruit, 

gesubsidieerd door de Europese Unie. Daar zijn we blij mee, want 

het is fijn en goed om de kinderen fruit aan te bieden.  

De ‘fruitdagen’ zijn waarschijnlijk woensdag, donderdag en 

vrijdag. 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. Voorgaande jaren is dit altijd gelukt. Wij hopen dat er ook 

dit jaar weer veel moeders zijn die kunnen helpen. Zullen we er met elkaar de schouders 

onder zetten? Vele handen maken licht werk.  Uw hulp is meer dan welkom! 

De verdere berichtgeving over het schoolfruit loopt via juf Visser.  

 

Kiwi-stickers 

Er start opnieuw een spaaractie  voor gratis speelballen en wij 

willen graag weer meedoen. De komende weken sparen we 

wederom kiwi-stickers. Helpt u mee? Voor 150 stickers 

krijgen we 10 ballen, terwijl 300 stickers goed zijn voor 20 

ballen. U kunt de stickers af (laten) geven bij de leerkracht 

van uw kind. Bij voorbaat dank voor uw hulp! 

 

Bedelarmbandje 

Enkele weken geleden is er op ons plein een bedelarmbandje gevonden. Wie dit kwijt is, kan 

het ophalen bij juf Geneugelijk. 

 

Juf Tanis 

Over enkele maanden zal juf Tanis een operatie aan haar voet moeten ondergaan. Zoals het 

zich nu laat aanzien zal dit eind februari 2020 plaatsvinden. We gaan ervan uit dat de juf 

zo’n 8 weken uit de vaart zal zijn en wellicht na de meivakantie haar groep weer kan gaan 

runnen. We hopen op een geslaagde operatie en een voorspoedig herstel. 

 

Juf Wullems 

Juf Wullems en haar man verwachten eind april een tweede kindje. Bij deze van harte 

gefeliciteerd en we hopen op een goede zwangerschap, met t.z.t. de voorspoedige geboorte 

van een gezonde baby. Het bevallingsverlof van juf Wullems zal, als alles goed mag 

verlopen, medio maart 2020 ingaan. Juf Wullems hoop m.i.v. het nieuwe schooljaar haar 

werk weer te hervatten.  

 



 

Personele situatie startgroep, groep 1/2  

Op dit moment is nog volkomen onduidelijk hoe bovenstaande tijdelijke vacatures opgelost 

gaan worden. Zeker met het huidige lerarentekort zou dit zomaar een grote uitdaging 

kunnen worden. Kent u goede, geschikte leerkrachten, passend bij de identiteit van onze 

school, die ons tijdelijk kunnen helpen? In dat geval hoor ik het heel graag! 

 

Maatjesplan 
In november maken de grote maatjes een tekening voor de kleine 
maatjes. 
 
Regel van de maand november 
Zuinig zijn op materialen, want die moeten we duur betalen. 
 
Verjaardagen november 
 
Datum Groep Naam leerling Leeftijd 
1 november 2 Brend Keijzer 5 
12 november 8 Max Roon 12 
15 november 7 Lotte ’t Mannetje 11 
16 november 5 Tamara Klink 9 
18 november 5 Femke Hakvoort 10 
22 november 8 Sem van Lenten 12 
29 november 8 Daniël Biemond 12 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 november. 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 
 
Het Kompas is onderdeel van:    
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