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Kompasnieuwsbrief 14 
Vrijdag 23 maart 2018 
 
 

Woensdag 28 maart Grote Rekendag 

 Paasfeestviering groep 1 t/m 8, aanvang: 18.30 uur 

Vrijdag 30 maart t/m 

maandag 2 april  

Goede Vrijdag en Pasen 

Dinsdag 3 april Studiedag, alle leerlingen vrij 

Woensdag 4 april Start DVS blok 5 ‘We dragen allemaal een steentje bij’ 

 Presentatie werkstukken groep 7, 11.30 - 12.00 uur 

Donderdag 5 april Theoretisch verkeersexamen groep 7 

Maandag 9 t/m vrijdag 13 

april 

Schoolbreed thematisch werken ‘Muziek’ 

Donderdag 12 april Praktisch verkeersexamen groep 7 

 Concert groep 1 t/m 4, 14.30 – 15.30 uur 

Vrijdag 13 april Concert groep 5 t/m 8, 14.30 – 15.30 uur 

Maandag 16 t/m vrijdag 20 

april 

Preventieve groepsgesprekken ‘Omgaan met elkaar’ 

Dinsdag 17 en woensdag 18 

april 

IEP Eindtoets groep 8 

Donderdag 19 april  Excursie WNF, groep 7/8 

Donderdag 19 of vrijdag 20 

april 

Koffieochtend 

Woensdag 25 april  Presentatie werkstukken groep 6, 11.30 - 12.00 uur 

Donderdag 26 april Koningsdag op  ‘Het Kompas’ 

Vrijdag 27 april t/m vrijdag 

11 mei 

Meivakantie 
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Onderwijsinhoudelijk -  Muzikale vorming (Classic Express) 
Afgelopen donderdag bracht groep 5/6 een bezoek aan de Classic Express in Middelharnis. 
De Classic Express is eigenlijk een concertzaal op wielen. We hebben er veel geleerd over 
klassieke muziek en muziekinstrumenten. Er waren drie muzikanten die speelden op de 
piano, dwarsfluit en harp. Ze speelden stukken van beroemde componisten zoals Bach en 
Beethoven. We hebben er veel van geleerd, genoten van de mooie muziek en tot slot ook 
zelf gemusiceerd.  
 

 
 
Nationale pannenkoekendag 
Wat hebben de bewoners van ‘Het Spectrum’ genoten, op vrijdag 16 maart jl.  In de hal van 
onze school hebben ze, samen met de leerlingen van groep 7/8, pannenkoeken gegeten. Het 
valt ons elke keer op hoe dankbaar oude mensen zijn voor iets wat wij vaak erg simpel en 
gewoon vinden. We hopen echt dat onze leerlingen daarvan ook iets meekrijgen en dat het 
hen helpt om tevreden en blij te zijn met ‘gewone’ dingen, die natuurlijk helemaal niet 
gewoon zijn, omdat we ze ontvangen uit de hand van onze goede God. 
Dank aan alle ouders en grootouders die geholpen hebben bij het bakken van de 
pannenkoeken en de organisatie rondom het halen en brengen van de bewoners. 
 
Grote Rekendag 
Woensdag 28 maart is de jaarlijkse Grote Rekendag. Het thema is deze keer: ‘De school als 
pakhuis’. De thema’s per groep zijn: 

- Groep 1/2: ‘Eerlijk delen en opruimen’. Het gaat hier over tellen en verdelen van 
materialen die in de klas te vinden zijn, het efficiënt opbergen ervan en het maken 
van eenvoudige staafdiagrammen. 

- Groep 3/4: ‘Wat een spullen’. In deze groep gaan de leerlingen gaan de leerlingen 
berekenen hoeveel spullen uit het magazijn in de klas zouden passen en hoe die 
handig opgestapeld zouden kunnen worden. Dit leidt tot herhaald optellen en (in 
groep 4) tot vermenigvuldigen. 

- Groep 5/6: ‘De klas als verhuisbedrijf’. De leerlingen van groep 5/6 bedenken hoe  
een verhuizing slim, soepel en snel uitgevoerd kan worden. Hierbij komen o.a. handig 
inpakken, gewicht plus volume bepalen en stapelen aan bod.  

- Groep 7/8: ‘De verhuisdoos’. In deze groep staan verhuisdozen centraal. De 
leerlingen bedenken onderzoeksvragen, voeren mini-onderzoeken uit en presenteren 
de resultaten aan de klas.  

We bieden u de gelegenheid om te komen kijken tijdens de Grote Rekendag. Dat kan om 
09.00 uur, tijdens de gezamenlijke start op het Meester Bloklandplein, óf tussen 10.45 en 
11.45 uur in de groep van uw kind. U kunt dan zien wat we die morgen doen/gedaan 
hebben. Hartelijk welkom én …. opa’s en oma’s mogen natuurlijk ook komen kijken! 
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Paasfeestviering 
Woensdagavond 28 maart hopen we met alle leerlingen van de school Goede Vrijdag en 
Pasen te herdenken. We doen dit in de nieuwe Beth-El kerk, Voorstraat 108. 
We beginnen om 18.30 uur en de viering duurt ongeveer een uur. Kinderen van de 
startgroep voor wie het nog te veel gevraagd is om hierbij te zijn, mogen die avond bij hun 
ouders in de kerk gaan zitten of thuisblijven. De keus is aan u. Geeft u het vooraf aan de juf  
door, als uw kind niet in schoolverband deelneemt aan de viering? 
Wij verwachten de leerlingen vanaf 18.15 uur. We verzamelen in de zalen van het 
kerkgebouw. Na afloop van de viering verlaten de leerlingen als eerste de kerk. Vervolgens 
kunt u vertrekken en buiten op uw kind(eren) wachten. Aan de ouders van de leerlingen van 
de startgroep, groep 1/2 vraag ik of u uw kind na afloop even komt ophalen in de zaal. Dan 
weten wij zeker dat onze jongste leerlingen veilig vertrekken.  
Tijdens de viering is er geen collecte. Bij de uitgang van de kerkzaal staan twee leerlingen 
met een collectezak. U kunt hierin een bijdrage geven voor de Bonisa zending, een 
organisatie die zendingswerk verricht in China.  Dit betreft de volwassenen. Geeft u de 
kinderen liever geen geld of collectebon mee. Met name voor de jongere kinderen is dit te 
onrustig.  
Wilt u uw kinderen a.u.b. geen snoep meegeven? Het is een viering van ongeveer een uur, 
waarin ook nog veel gezongen wordt; mooi en eerbiedig zingen met een mond vol snoep 
lukt bij niemand….. 
We hopen op een gezegend samenzijn, waarbij u allen van harte welkom bent. 
 
Verkeersexamen groep 7 
Donderdag 5 april zullen de leerlingen van groep 7 op school deelnemen aan het theoretisch 
gedeelte van het verkeersexamen en voor donderdagmiddag 12 april staat het 
praktijkgedeelte gepland. Dit vindt in Goedereede plaats. Voor het theoretisch 
verkeersexamen kunnen de leerlingen oefenen op http://examen.vvn.nl/ Op deze website 
staan oefenexamens, een verkeersquiz, een overzicht van verkeersborden, een overzicht van 
verkeersregels en een overzicht van verkeersafspraken. Genoemde overzichten vindt u ook 
in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Wilt u er samen met uw kind naar kijken? Het kan uw kind 
nét dat zetje extra geven om zijn/haar examen met voldoende kennis en zelfvertrouwen te 
maken.  
Wat betreft het praktijkgedeelte een vriendelijk verzoek om ervoor te zorgen dat uw kind 
het examen op een goede, veilige fiets kan afleggen. 
 
Schoolbreed thematisch werken 
Van maandag 9 t/m vrijdag 13 april wordt er in alle groepen gewerkt over het thema 
‘Muziek’. We zijn gewend om daaraan een oudermoment te koppelen. Deze keer 
organiseren we dat in de vorm van een concert, verzorgd door onze leerlingen. 
Donderdagmiddag 12 april is het leerlingconcert van groep 1 t/m 4 en vrijdagmiddag 13 
april verzorgt groep 5 t/m 8 een muzikaal gebeuren. Beide concerten vangen aan om 14.30 
uur en duren ruim drie kwartier à een uur en vinden plaats in de hal van de bovenbouw. 
Ouders en grootouders van de betreffende leerlingen zijn welkom, evenals de oudere  
bewoners die rondom onze school wonen. 
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Koningsdag 2018 
Op onze school vieren we donderdag 26 april Koningsdag. De leerlingen van de onderbouw 
en de bovenbouw hebben een spel(letjes)morgen. We lunchen die dag met alle groepen op 
school. Niemand hoeft een lunchpakket mee te brengen, want daar zorgen wij voor. Na de 
lunch is er nog een gezellig programma tot 14.30 uur. Dan gaat de school uit en begint voor 
alle leerlingen de meivakantie. 
 
De ouders van groep 1 t/m 4 hebben over deze dag een mail gekregen van juf Wullems en 
juf Flikweert, waarin gevraagd wordt wie er kan helpen bij de spelletjes (van 09.30 tot 11.30 
uur) en/of bij de lunch (van 12.00 tot 12.45 uur). Ook via de Kompasnieuwsbrief breng ik hun 
verzoek onder uw aandacht. Uiteraard mogen opa’s, oma’s, grote zussen of broers ook 
komen helpen. Hoewel het nog enkele weken duurt eer het zover is, vinden we het fijn als u 
zich vroegtijdig aanmeldt. Dat helpt ons bij het bepalen van de inhoud van de dag en het 
maken van een planning. Graag uw berichtje naar l.flikweert@hetkompas-stellendam.nl  
Bij voorbaat dank! 
 
Tussenstand inzamelen lege flessen  
 
Beste jongens en meiden en ouders,  
 
We zijn dankbaar en enorm verrast door de grote hoeveelheid flessen die jullie al hebben 
ingeleverd voor de Josephat Torner Foundation Europe. De tussenstand na 2 weken is:  
€ 52,75. Het geld zal worden gebruikt om de Foundation te ondersteunen in hun strijd tegen 
het onrecht. Het doel is dat de kinderen met albinisme veilig kunnen opgroeien in hun 
gezinnen. Er wordt op dit moment een stripboekje gemaakt, om mensen kennis te geven 
over albinisme. Middels een eenvoudig stripboek worden ook de mensen bereikt die niet 
kunnen lezen en schrijven. Ook zal het geld worden ingezet om kinderen onderwijs te 
kunnen bieden. Onderwijs is de sleutel naar een volwaardig en zelfstandig leven. 
De winkelwagens staan nog bij de ingangen van de school. Leveren jullie de lege flessen 
weer in?  
 
Namens de Josephat Torner Foundation Europe heel hartelijk dank! 
 
Wim Tanis 
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Maatjesmoment 
In deze maand hebben de maatjes een contactmoment n.a.v. de Grote Rekendag. 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 13 april 2018. Voor alle genoemde 
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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