
Kompasnieuwsbrief 17 - vrijdag 24 mei 2019 
 
Beste ouders, 
 
De kalender ziet er de komende tijd als volgt uit: 
 

Maandag 27 mei Start DVS blok 6 ‘We zijn allemaal anders’ 

Donderdag 30 mei en vrijdag 
31 mei 

Hemelvaartsdag + vrijdag vrij 

Maandag 3 juni Excursie groep 7/8 Watersnoodmuseum 

Donderdag 6 juni Leerlingbespreking (3) 

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 
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Onderwijsinhoudelijk  - Nadenkers……. 
Deze keer enkele ‘nadenkers’ vanuit ons christen-zijn, over smartphonegebruik.  Ik heb deze 
overgenomen uit ‘De Waarheidsvriend’ van 13 december 2018. Misschien heeft u er iets 
aan? 
 

Nadenkers ….. 
- Brengen mijn smartphonegewoontes me dichter bij God of juist verder bij Hem vandaan? 
- Gebruiken wij onze telefoon om de zonde op te zoeken? Dan snijden wij de verbinding 
met Gods tijdslijn door. (Tony Reinke in: Altijd en overal. Hoe je smartphone je leven 
verandert, p.212) 
- Hoeveel tijd spenderen we aan digitaal gekwebbel, aan scrollen door andermans 
verhalen en foto’s? 
- Het simpele gebaar waarmee je in gezelschap je smartphone tevoorschijn haalt, is het 
‘nieuwe geeuwen’. Slecht voorbeeld doet ook volgen. 
- Wat gebeurt er met je geest en lichaam als je een week lang smartphone-vrij leeft, een 
week lang offline bent? 
- Stop je smartphone iedere dag een poos in zijn hok, ofwel: beperk het aantal 
schermuren. 
- Houd je slaapkamer smartphonevrij, evenals maaltijd, kerk en catechisatielokaal. 
(Ds. J. Belder uit Harskamp) 

 
 
Mini-Roparun 
In Kompasnieuwsbrief 16 las u dat we als gezamenlijke Stellendamse basisscholen een 
bedrag van € 1.500,- konden overmaken voor de Mini-Roparun. Alles wat boven de € 500,- 
per school uitkwam, was voor de eigen school bestemd. Bij ons was dit  € 413,60, een mooi 
bedrag dat we besteden aan robotica en klein buitenspeelgoed. Ook de opbrengst van de 
Kompas Actie Avond zal hiervoor bestemd zijn. We hopen zo tot een mooie aanschaf te 
kunnen komen. 
 
Actie voor ds. Van den Berg 
Voor het evangelisatiewerk van ds. Van den Berg in de Roemeense gevangenissen hebben 
we € 1.000,- overgemaakt. Het is de bedoeling dat de dominee nog een keer op school komt, 
om het bedrag symbolisch in ontvangst te nemen. We weten nog niet wanneer dit zal zijn, 
omdat ds. Van den Berg weer een aantal chemokuren moet ondergaan. 
 
Schoolreisactie 
Van de Plus kregen we symbolisch het gespaarde bedrag overhandigd. Er komt volgende 
week ook een berichtje in de krant. Nogmaals dank aan Plus Buning voor de enorm leuke en 
geslaagde actie! 
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Ramen zemen 
Woensdag 15 mei jl. zijn alle ramen weer gezeemd, nadat de week daarvoor alle kozijnen 
gereinigd en in de wax gezet waren. Dank aan de moeders die hierbij geholpen hebben en 
dank aan bakker Bleumink voor de tompoucen bij de koffie, die door hem gesponsord 
werden. 
 
Excursie Watersnoodmuseum 
Groep 7 en 8 hopen maandag 3 juni op excursie te gaan naar het Watersnoodmuseum in 
Ouwerkerk. Zij vertrekken rond 09.00 uur van school en hopen rond 13.00 uur weer bij 
school terug te zijn. Wilt u daarom een lunchpakket met drinken meegeven, want zij eten óf 
bij het Watersnoodmuseum, óf op school na terugkomst. 
Deze keer hebben we uw hulp niet nodig voor het vervoer, omdat we een aanbod hebben 
voor gratis touringcarvervoer. Wel zoeken we nog twee ouders (één voor groep 7 en één 
voor groep 8) die willen helpen bij de begeleiding, omdat groep 7/8 in kleinere groepjes 
gesplitst moet worden.  Als u in de gelegenheid bent om te helpen, kunt u zich hiervoor 
aanmelden bij juf Van der Kraan, s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl. Bij voorbaat 
dank! 
 
Excursie Havendag Goedereede  
Donderdagmiddag 13 juni gaat groep 5/6 op excursie naar Goedereede. Op deze Havendag 
staat de historie van Goedereede centraal.  De leerlingen eten deze dag op school, want we 
vertrekken om 12.00 uur naar Goedereede. Geeft u een lunchpakket en drinken mee?  
Zijn er enkele ouders die deze middag met ons mee willen fietsen en een groepje leerlingen 
wil begeleiden? U kunt zich opgeven via: h.soeteman@hetkompas-stellendam.nl. Bij 
voorbaat dank! 
 
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. 
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Regel van de maand juni 
Als we ruzie hebben, maken we het direct weer goed. Het is beter dat iedereen dat doet! 
 
Verjaardagen juni 
 

Datum Groep Naam Leeftijd 

7 juni 4 Jasmijn Vlietland 8 

9 juni 7 Milan Jansen 12 

9 juni 1 Jabin van Oostenbrugge 5 

15 juni 5 Sarah Tanis 9 

19 juni 7 Lieke Koenraad 11 

19 juni  1 Matthias Tanis 5 

25 juni 1 Sarah van der Giessen 6 

30 juni 2 Sybren Klink 5 

 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 7 juni 2019. 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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