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Kompasnieuwsbrief 8 
8 december 2017 
 

 

Dinsdag 12 december Inloop in de groepen, 15.30-16.00 uur 

Woensdag 20 december Kerstfeestviering groep 3 t/m 8, aanvang: 19.00 uur 

Donderdag 21 december Kerstfeestviering groep 1/2, aanvang: 18.30 uur 

Maandag 25 december t/m 

vrijdag 5 januari 

Kerstvakantie  

Donderdag 11 januari Gastles Bartimeüs, groep 1 t/m 8 

Start actie voor het goede doel 

Maandag 15 t/m vrijdag 26 

januari 

Cito-LVS toetsen groep 2 t/m 8 

Dinsdag 23 januari Open morgen voor nieuwe leerlingen 

Maandag 29 januari Start DVS blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’ 

Donderdag 1 februari Herdenking Watersnoodramp 

Vrijdag 2 februari Koffieochtend  

 Eerste rapport mee 

Maandag 5 februari Rapportgesprekken 

Dinsdag 6 februari  Rapportgesprekken 

Donderdag 8 februari Studiedag voor het team, leerlingen vrij 

Maandag 12 februari Start groepsplannen periode 2 

 15.30 – 16.00 uur: Inloop in de groepen 

Maandag 26 t/m vrijdag 2 

maart 

voorjaarsvakantie 

 
Onderwijsinhoudelijk - Terugblik excursie sterrenwacht 
Woensdag 29 november bracht groep 5/6 een bezoek aan sterrenwacht ‘Mercurius’ in 
Dordrecht. Daar was van alles te horen en te zien.  
Als eerste werd er geluisterd naar een presentatie. Vervolgens gingen de 
leerlingen zelf op onderzoek uit in de expositieruimte en werd de morgen 
afgesloten met het kijken door de telescoop.  
Alleen was er jammer genoeg weinig te zien, omdat het mistig was.  
Hierbij enkele reacties van de leerlingen: 
‘Ik vond het erg leerzaam, want ik wist nog niet dat het op Mars ook kon regenen.’  (Jesse)  
‘Jupiter heeft wel 94 manen.’ (Sanne)  
‘In 1930 werd Pluto ontdekt.’ (Thijmen) 
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‘Leuk dat we door de telescoop mochten kijken.’(Joshua) 
‘Je kon er proefjes doen.’(Joas)  
‘Je kon er leuke spelletjes doen. Als je op een knopje duwde kwam er een tornado van rook.’ 
(Nanda) 
‘Het was heel leuk en mooi.’ (Mirthe) 
 
Donkere dagen 
De organisatie van  de ‘Donkere dagen’ activiteit van de dorpsraad, die in de vorige 
Kompasnieuwsbrief vermeld stond, is deels gewijzigd. Wellicht heeft u het zelf ook al 
gelezen in de regionale media. 
Op woensdag 13 december tussen 18.45 en 19.45 uur krijgen alle leerlingen de mogelijkheid 
om hun wensbal in de wensboom op te hangen. De mooiste wensen krijgen een prijs. Per 
school is een aantal prijzen beschikbaar.  
Vrijdagavond 15 december worden door wethouder De Jong op de winterfair de namen van 
de prijswinnaars bekend gemaakt.  
In tegenstelling tot wat ik eerder berichtte krijgen alle leerlingen dus op woensdagmorgen 
13 december hun eigen wensbal mee naar huis en is het aan u om al dan niet die avond 
samen met uw kind de wensbal in de boom te (laten) hangen.  
 
Kerstfeest groep 3 t/m 8  
Woensdagavond 20 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 Beth-el kerk aan 
de Voorstraat.  
Voorafgaand aan de viering verzamelen de leerlingen zich in één van de zalen: 
Groep 3/4:  de keuken; 
Groep 5/6: de zaal van de crèche; 
Groep 7/8: de bovenzaal. 
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; 
van de opbrengst bekostigen we een deel van de kerstboeken die alle leerlingen krijgen. Het 
resterende deel vullen we aan vanuit het schoolbudget.  
 
Kerstfeest groep 1 en 2 
Donderdagmiddag  21 december hebben de leerlingen van groep 1 en 2 vrij. 
Donderdagavond 21 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 uit en, indien gewenst, de grootouders van de 
leerlingen. 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 crѐche 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. 
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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 22 december. Dit geldt 
voor alle groepen.  
 
Continurooster 
Vrijdag 22 december draaien we in groep 5 t/m 8 weer een continurooster. Wilt u uw kind 
een lunchpakket en drinken meegeven? We zijn dan om 14.30 uur uit. 
 
Actie voor het goede doel 
Onze jaarlijkse actie voor het goede doel gaan we dit keer voeren voor 
Bartimeüs, een instelling ten behoeve van zorg voor slechtziende en blinde 
mensen. Donderdag 11 januari krijgen alle leerlingen hierover een gastles. 
Daarna start de actie.  De leerlingen krijgen op die donderdag een intekenlijst mee en de 
bedoeling is, dat ze bij familie, buren en bekenden cake gaan verkopen. We hebben twee 
soorten in de aanbieding: gewone cake en boluscake, beide afkomstig van een echte bakker. 
We werken met een intekenlijst, zodat we daarna precies het gewenst aantal cakes bij de 
bakker kunnen bestellen en er geen exemplaren overblijven. 
 
Typecursus 
Ook dit jaar kunnen de leerlingen van groep 6 t/m 8 weer meedoen aan een typecursus van 
de Typetuin. De leerlingen krijgen 8 Tuincolleges na schooltijd op school en de rest van het 
werk moet thuis gebeuren. De cursusdata zijn: 
Les 1 Groepsles (Tuincollege) 08-03-2018 15:45 - 16:45  
Les 2 Groepsles (Tuincollege) 15-03-2018 15:45 - 16:45  
Les 3 Groepsles (Tuincollege) 22-03-2018 15:45 - 16:45  
Les 4 Groepsles (Tuincollege) 05-04-2018 15:45 - 16:45  
Les 5 Groepsles (Tuincollege) 19-04-2018 15:45 - 16:45  
Les 6 Groepsles (Tuincollege) 17-05-2018 15:45 - 16:45  
Les 7 Groepsles (Tuincollege) 24-05-2018 15:45 - 16:45  
Les 8 Groepsles (Tuincollege) 07-06-2018 15:45 - 16:45  
Als u uw kind wilt aanmelden, adviseer ik u om dit vóór 1 januari 2018 te regelen. Dan krijgt 
u nl. korting. Zie voor meer informatie de bijlage bij deze Kompasnieuwsbrief. 
 
Sponsorkind 
Vier keer in het schooljaar sturen we een berichtje naar James Carry Normil, ons sponsorkind 
van Woord & Daad. Deze keer schreef groep 3 en 4 een brief  voor James, onze vriend van 
ver! 
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Gift 
Van de Gereformeerde gemeente uit Ouddorp ontvingen we, zoals ieder schooljaar,  een 
mooie gift.  Heel hartelijk dank voor dit prachtige gebaar. We hopen het geld te besteden 
aan identiteitsgebonden uitgaven voor de leerlingen. 
 
Activiteitencommissie 
Sinds kort is de activiteitencommissie van onze school weer compleet. Dit is goed nieuws! 
Mw. Christine van Grevenstein en mw. Corina van der Linden zijn de club komen versterken. 
Hartelijk welkom en we hopen op een goede samenwerking, in het belang van de leerlingen 
en de school.  
 
Juf Tanis 
Juf Tanis is weer op school en verricht ondersteunende werkzaamheden in groep 7. In goed 
overleg is besloten dat het voor haar beter is dat we een mogelijkheid zoeken om haar in te 
zetten als leerkracht van een onderbouwgroep. Op onze school is die optie er op dit moment 
niet, dus kijken we of dit op een andere Kindwijsschool kan.   
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 december 2017. Dit alles zo de 
Heere wil en wij leven. 
 
Advent 
De Adventsweken zijn weer ingegaan. Samen met de leerlingen leven we toe naar het 
herdenken en vieren van de geboorte van de Heere Jezus. Een oud adventslied zingt ervan: 
 
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen, 
verlos mij van mijn bange pijn! 
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Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil o Heer Uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard’en hemel zingen, 
Verkwik mij met Uw heil’ge gloed. 
Kom met Uw zachte glans doordringen, 
O zon van liefde, mijn gemoed. 
 
Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart Uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in Uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik Uwe troost ervaren, 
doe intocht Heer, in mijn gemoed’. 
 
Met vriendelijke groet, 

G.A. (Gea) Geneugelijk 
          (directeur) 
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