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14 september 2018 
 
Beste ouders, 
De kalender voor de komende weken ziet er als volgt uit: 
 

Dinsdag 18 september Gastles ‘Weerbaar zijn doe je zo’ (groep 7 en 8) 

 Ouderavond ‘Weerbaar zijn doe je zo’ voor de ouders van 

groep 7 en 8 

 Oudervertelgesprekken voor de ouders van groep 2, 4 en 6 

Donderdag 20 september Oudervertelgesprekken voor de ouders van groep 2, 4 en 6 

Maand oktober  Christelijke kinderboekenmaand 

Woensdag 3 oktober Eilandconferentie, alle leerlingen vrij 

Maandag 15 t/m vrijdag 19 

oktober 

Schoolbreed thematisch werken, incl. juffendag 

Maandag 22 t/m vrijdag 26 

oktober 

Herfstvakantie  

 
Onderwijsinhoudelijk - Verkeersles 
Op diverse media was achterliggende week het onderstaande bericht te lezen/horen:  VVN: 

"In de weken direct na de start van de scholen vragen wij om alert te blijven bij het passeren 

van scholieren op de fiets en bij oversteeksituaties. Zodra het werk begint en ook de scholen 

starten, is het voor iedereen weer even wennen aan de drukte in het verkeer. In de zomer 

rijden de helft minder auto’s op de weg. Na de vakantie loopt dit weer op naar 8 miljoen 

auto’s. Deze ‘nieuwe’ drukte zorgt in september helaas voor een verdubbeling van het aantal 

verkeersslachtoffers onder 12-jarige fietsers. Kinderen en jongeren zijn sneller afgeleid, 

schatten risico’s minder goed in en groepsdruk speelt een belangrijke rol. Als automobilist 

goed om te weten wanneer je ze eens een rare manoeuvre ziet maken. Veilig Verkeer 

Nederland zet in op wat je als verkeersdeelnemer zelf kunt doen om het verkeer veiliger te 

maken door je eigen bijdrage te leveren. Dat begint al met simpelweg richting aangeven of 

iemand voor laten gaan met een vriendelijk gebaar. Verkeer is vooral een zaak van rekening 

houden met elkaar en dat is niet moeilijk. Meedoen is makkelijk!”; aldus Rob Stomphorst van 

Veilig Verkeer Nederland” Bron: VeiligVerkeerNederland 

 

Tijdens de verkeerslessen besteden we hier uiteraard aandacht aan. Naast het bespreken 

van de verkeersregels en het bespreken van voorbeeld situaties denken we met de 

leerlingen ook na over de verkeersveiligheid in Stellendam. Dat doen we tijdens de 

zogenoemde ‘knelpuntenles’. Met behulp van de plattegrond van Stellendam tekenen de 

leerlingen de route van school naar hun eigen huis.  Vervolgens stelden denken ze na over 

de vraag: ‘Welke knelpunten zijn er in Stellendam? Zijn er plaatsen waar je extra alert moet 

zijn in het verkeer, omdat het bijvoorbeeld niet altijd gaat zoals het hoort of omdat de 
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omgeving wat onoverzichtelijk is?’ De achterliggende week is hier door enkele leerlingen een 

top-3 van gemaakt. De top-3 plaatsen waar de leerlingen extra goed opletten staan vermeld 

in onderstaande tabel. 

Waar? Wat is er lastig?  Wat kun je er zelf aan 
doen? 

In de Schoolstraat, voor de 
Plus 

Er rijden vaak auto’s 
achteruit het parkeervak 
uit. Als je op de fiets zit kun 
je geen oogcontact maken 
met de bestuurder en de 
bestuurder kan je als fietser 
misschien wel niet goed 
zien.  

Niet te hard crossen 
Goed kijken of de 
achteruitrijlampen van de 
auto branden, want dan 
weet je dat de auto 
wegrijdt.  
Als je denk dat de 
bestuurder je niet ziet op 
tijd stoppen.  

In de Voorstraat Dit is de meest drukke 
straat van Stellendam. Er 
rijden veel auto’s. Het is 
soms lastig als je wilt 
afslaan.  

Goed aan de kant rijden 
(achter elkaar). Je hand 
duidelijke uitsteken als je 
de bocht om wilt en goed 
over je schouder kijken, 
zodat je weet of je 
voorrang van de 
automobilist krijgt.  

Tunneltje bij het Spuipad Je weet niet of er iemand 
aankomt en als je dan hard 
doorfietst kun je een 
botsing krijgen.  

Even bellen voordat je door 
het tunneltje fietst. Zodat 
de ander kan weten dat je 
er aan komt.  

 

Luizencontrole 
Donderdag 6 september was de eerste luizencontrole van dit jaar. Alle 
hoofden zijn ‘goedgekeurd’. We hopen ook dit jaar weer een ‘luisvrije’ 
school te kunnen zijn. Als u zelf hoofdluis opmerkt bij uw kind, geeft u 
dit dan door aan de luizenmoeder, mw. Karin Voogd? Dan voeren we 
nl. een extra luizencontrole in alle groepen uit. Op deze manier hopen 
we een epidemie te voorkomen.  
 
Oudervertelgesprekken en ouderavond ‘Weerbaar zijn doe je zo’. 
Denkt u nog aan de oudervertelgesprekken op dinsdag 18 september en donderdag 20 
september? Het rooster hiervoor vindt u in de bijlage. 
Tevens hebben we op dinsdagavond 18 september voor de ouders van groep 7 en 8 de 
ouderavond van ‘Weerbaar zijn doe je zo’. Deze avond is van 19.00 tot 21.00 uur. 
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Thematisch werken 
De week voor de herfstvakantie werken we in alle groepen over 
het thema ‘Duurzaamheid’. Groep 1 t/m 4 werkt over ‘Afval’ en 
groep 5 t/m 8 over ‘Energie’. Vraag er eens naar bij uw kind, want 
de weken ervoor gaan we er al gedeeltelijk mee aan de slag. In 
groep 7 en 8 zijn we nu bijv. al bezig met ‘elektriciteit’.  
Zijn er soms ouders of grootouders die vanuit hun werk of hobby het leuk vinden om in de 
groep van hun (klein) kind iets te komen vertellen en/of laten zien over dit onderwerp?  Dat 
zou een heel leuke aanvulling op onze lessen kunnen zijn. Of misschien heeft u materialen 
die we mogen gebruiken? Als u iets voor ons kunt en wilt betekenen, neemt u dan even 
contact op met de juf. Bij voorbaat hartelijk dank! 
Meer informatie over het thematisch werken krijgt u in een volgende nieuwsbrief. 
 

Vrienden van Het Kompas 
Onze MR is bezig met het opstarten van de Vrienden van Het Kompas. 
Als Vriend van Het Kompas betaalt men € 15,00 per jaar en daarvoor 
wordt men enkele malen per jaar uitgenodigd voor een speciale 
‘vriendenactiviteit’ met/door de leerlingen. Voor de Vrienden van Het 
Kompas willen we juist ook grootouders en anderen die geen kind op 

onze school hebben, maar wel onze school een warm hart toedragen, benaderen. Misschien 
krijgen zij de Kompasnieuwsbrief niet onder ogen. Zou u in dat geval deze informatie aan 
hen willen doorgeven? Aanmelden kan bij  de MR-leden: dhr. Wilco van der Welle of dhr. 
Bob van der Wende. Ook kunt u mailen naar MR@hetkompas-stellendam.nl  
 
Christelijke Kinderboekenmaand 
De maand oktober is de Christelijke Kinderboekenmaand. We doen weer graag mee met alle 
groepen. Het thema is dit jaar: ‘Door dik en dun – vriendschap 
vieren’.  Als je iemand door dik en dun steunt, help je hem of 
haar in goede en slechte tijden. Een goede vriendschap is goud 
waard. De wetenschap dat je altijd bij de ander kunt 
aankloppen, wat er zich ook voordoet of hoe je je ook voelt, 
maakt vriendschap zo bijzonder. Aan dit thema hopen we de 
komende weken meer aandacht te besteden. Vraagt u er ook 
eens naar bij uw kind? 
 
Kinderboekenmarkt 
Binnenkort houden we een kinderboekenmarkt, waar de leerlingen voor een zacht prijsje 
een boek kunnen kopen. Boekhandel Van der Boom hoopt zes kratten met boeken van hun 
bovenverdieping op school af te leveren en wij richten daarvoor een leuke tafel in. U krijgt 
nog bericht wanneer de kinderen (en u) kunnen kopen. 
 
Zwerfkast 
In het kader van leespromotie willen we in de hal van de school een zwerfkast voor boeken 
gaan inrichten. In een volgende Kompasnieuwsbrief hoop ik u daar meer over te vertellen. In 
verband met het inrichten van deze zwerfkast, zijn we op zoek naar kinderboeken. Heeft u 
thuis nog kinderboeken die niemand meer leest en die u eigenlijk kwijt wilt? Wij willen ze 
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graag hebben. U begrijpt dat het wel boeken moeten zijn die kinderen leuk/interessant 
zullen vinden. Versleten en beschadigde boeken hebben we liever niet. 
De boeken mogen ingeleverd worden bij juf Van der Ham of juf Van der Kraan. Op de 
juffendag (vrijdag 19 oktober) hopen we dat de zwerfkast zodanig gevuld is, dat hij geopend 
kan worden.  
 
Sportvloer 
In de zomervakantie is er een mooie sportvloer in het speellokaal aangebracht. Het bedrag 
wat daarvoor gespaard was (€ 700,-) van een deel van een eerdere KAA en sponsorloop, is 
bij het bedrag van de totaalaankoop gevoegd. 
 
Wageningen University & Research (bijlage) 
Op verzoek van Wageningen University & Research stuur ik u informatie over een onderzoek 
naar de relatie van ADHD en voeding (zie bijlage). 
 
Bijbelroosters (bijlage) 
Hierbij ontvangt u de bijbelroosters voor dit schooljaar. Zo kunt u op een gemakkelijke 
manier thuis meeleven en ook met uw kind in gesprek over de Bijbelverhalen die op school 
verteld zijn. 
 
Gevonden voorwerpen  
We hebben momenteel weer wat gevonden voorwerpen liggen. Wilt u even kijken of er iets 
van u bij is en het in dat geval ophalen? Alles wat niet opgehaald wordt, geven we in oktober 
aan het Roemeniëcomité. 
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Squla 
Uw kind heeft een foldertje van Squla meegebracht. Als u wilt kunt u een thuisabonnement 
op Squla nemen. Op school gebruiken we Squla ook; het is een fijn, interactief en veelzijdig 
programma. 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag 28 september 2018. 
 
Met vriendelijke groet, 

G.A. (Gea) Geneugelijk 
          (directeur) 
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