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Kompasnieuwsbrief 5 
2 november 2018 
 
Beste ouders, 
De kalender ziet er de komende weken als volgt uit: 
 

Dinsdag 6 november Spelletjes in het ‘Spectrum’ (groep 6) 

Donderdag 8 november Koffieochtend met Dorien ’t Jong (bibliotheek) 

Vrijdag 9 november Nationaal Schoolontbijt 

Woensdag 14 november Start schoolfruit 

Dinsdag 13 november Leerlingenbespreking (1) 

 Bezoek ExperiGO (groep 5/6) 

 Vergadering MR 

Woensdag 14 november Schoolzaalvoetbal team 1 

Woensdag 21 november Uitreiking 50-dingen boekje (groep 3) 

 Schoolzaalvoerbal team 2 

Vrijdag 23 november Inleveren schoenendozen ‘Actie 4 Kids’ 

Maandag 26 november  Start DVS blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’ 

Donderdag 29 november Herlabeling ‘School op Seef’, aanvang: 14.30 uur 

Woensdag 5 december Pakjesmorgen 

Woensdag 19 december Kerstfeestviering groep 3 t/m 8 

Donderdag 20 december  Kerstfeestviering groep 1/2 

Maandag 24 december t/m 

vrijdag 4 januari 

Kerstvakantie 

 

In memoriam  
 
Wij ontvingen bericht dat een oud-leerling van 
onze school, Wouter Breukel, door een 
bedrijfsongeval om het leven gekomen is. 
Wouter is 17 jaar geworden.  
Hier schieten al onze woorden tekort ….  
We denken aan de ouders, broer en zus van 
Wouter en bidden hen de nabijheid en 
ondersteuning van de Heere toe in dit 
onpeilbaar diepe verdriet. 
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Onderwijsinhoudelijk – Preventieve groepsgesprekken 
Deze week zijn in alle groepen de preventieve groepsgesprekken weer gehouden. Twee keer 
per jaar staan deze gesprekken ingepland en we houden deze gesprekken zoals de naam al 
zegt: ter preventie. In elke groep is gesproken over de omgang met elkaar, ook naar 
aanleiding van de veiligheidsthermometer die voor de herfstvakantie in de groepen 
afgenomen is. Daarnaast hebben we in groep 5 t/m 8 ook gesproken over het 
internetgebruik op school en over de identiteit van de school. U zult begrijpen dat dit niet 
drie aparte gesprekken geweest zijn, maar dat we deze aspecten geïntegreerd hebben in het 
preventieve groepsgesprek. 
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. Ook heb ik een document uit de 
handleiding van ‘De Vreedzame School’ toegevoegd over ‘Wat verstaan we precies onder 
pesten’. Leest u het eens rustig 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.  
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Ramen zemen 
Dinsdag 16 oktober zijn de ramen aan de buitenzijde van ons schoolgebouw weer gezeemd. 
Ondanks dat er deze keer niet veel ouders beschikbaar waren, is het toch gelukt om bijna 
het hele gebouw weer onder handen te nemen. Hartelijk bedankt daarvoor! 
 
Dankdag 2018 
Woensdag 7 november is de landelijke dankdag voor gewas en arbeid. Het thema van de 
HGJB is dit jaar ‘Alles geef ik U!’ en het centrale Bijbelgedeelte is Markus 12 vers 38 t/m 44. 
Dit gedeelte gaat over de gift van de weduwe. Zij geeft haar hele levensonderhoud weg. 
Jezus leert ons hiermee iets over dankbaarheid en vertrouwen.  
De themapsalm is Psalm 116 vers 1 en 10 en het themalied is ‘Neem mijn leven, laat het 
Heer’(Op Toonhoogte lied 286).  
 

‘Neem mijn leven, laat het Heer’ 
 
1   Neem mijn leven, laat het, Heer, 

 
toegewijd zijn aan Uw eer. 

 
Maak mijn uren en mijn tijd 

 
tot Uw lof en dienst bereid. 

 

2   Neem mijn handen, maak ze sterk 

 
door Uw liefde tot Uw werk. 

 
Maak, dat ik mijn voeten zet 

 
op de wegen van Uw wet. 

 

3   Neem mijn stem, opdat mijn lied, 

 
U, mijn Koning, hulde bied'. 

 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 

 
dat zij Uw getuigen zijn. 

 
 

4   Neem mijn zilver en mijn goud, 

 
dat ik niets daarvan behoud'. 

 
Maak mijn kracht en mijn verstand 

 
tot een werktuig in Uw hand. 

5   Neem mijn wil en maak hem vrij, 

 
dat hij U geheiligd zij. 

 
Maak mijn hart tot uwe troon, 

 
dat, o Heer, Uw Geest er woon'. 

6   Neem ook mijne liefde, Heer; 

 
'k leg voor U haar schatten neer. 

 
Neem mij zelf, en t' allen tijd 

 
ben ik aan U toegewijd. 

 
Koffieochtend 
Donderdag 8 november hebben we de eerste koffieochtend van dit schooljaar. Mw. Dorien 
’t Jong van de bibliotheek hoopt deze ochtend aanwezig te zijn. Zij zal het interactief 
voorlezen met u bespreken en dit ook met veel voorbeelden illustreren. Leerzaam en zinvol 
voor met name ouders van groep 1 t/m 4. We zitten deze keer in het bibliotheeklokaal en we 
beginnen, zoals gebruikelijk,  om 08.30 uur. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Komt u 
ook? Hartelijk welkom! 
 
Nationaal Schoolontbijt 
Vrijdag 9 november nemen we weer deel aan het Nationaal Schoolontbijt. Onze 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.  
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Wij krijgen het schoolontbijt aangeboden tegen een kleine vergoeding per leerling; dit 
betalen we uit het Schoolfonds. 
 
Schoolfruit 
M.i.v. woensdag 14 november krijgen we weer twintig weken lang  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 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.  

Actie 4 Kids 
Ook dit jaar doen we graag weer mee met de schoenendoosactie ‘Actie 4 Kids’. Vandaag 
hebben alle leerlingen hierover informatie 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 22 november willen we de gevulde dozen graag op school hebben. Op 
vrijdag 23 november zullen ze dan door mw. Corianne Roon weggebracht worden naar één 
van de verzamelpunten. 
 
Pakjesmorgen/-middag  
Woensdag 5 december hebben we in alle groepen pakjesmorgen. 
De leerlingen van groep 1 t/m 4 krijgen allemaal een cadeautje, betaald uit het schoolfonds. 
De cadeautjes worden uitgedeeld door Sinterklaas (een heel goede bekende binnen onze 
school) en twee Zwarte Pieten (leerlingen van groep 8). Aan het eind van de morgen mogen 
de leerlingen hun cadeautje aan hun grote maatje gaan laten zien. 
In groep 5 t/m 8 trekken de leerlingen ongeveer drie weken van tevoren lootjes en kopen 
dan een klein cadeautje voor elkaar. Dat mag ongeveer € 5,00 kosten. Houdt u zich a.u.b. 
aan dit bedrag?  
Natuurlijk horen een gedicht en een surprise er ook bij. De surprise moet voor iedereen leuk 
zijn, dat is een voorwaarde die we stellen. Materialen zoals pur, ijs, stroop e.d. mogen niet 
gebruikt worden. Als stelregel houden we aan dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om 
het cadeautje met droge, schone handen en zonder gebruik van zwaar gereedschap uit de 
surprise te halen. Laten we er met elkaar een gezellig gebeuren van maken. 
 
Zwerfkast 
Alle leerlingen mogen de boeken uit de zwerfkast lezen. Iedereen mag steeds één boek 
meenemen om thuis te lezen. Als het boek uit is komt het weer terug in de kast en mag er 
een ander boek mee. Leerlingen mogen ook boeken in de kast zetten die ze zelf niet meer 
lezen. Heeft u nog kinderboeken liggen die u kwijt wilt? Bij ons zijn ze welkom! 
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Vrienden van Het Kompas (VvHK) 
Van de donaties van de VvHK hebben we een dertigtal leesboeken aangeschaft. De boeken 
liggen klaar om in de klassen verspreid te worden, maar …  we willen eerst de VvHK 
gelegenheid geven om de boeken te zien. Binnenkort is er een MR-vergadering en wordt 
besproken wanneer we de VvHK uitnodigen voor een uurtje op school.  
Weet u van opa’s/oma’s/andere familieleden/belangstellenden die ook bij de VvHK willen 
horen? Neem dan contact op met één van de MR-leden.  
 
Zendingsgeld 
Afgelopen week konden we weer 400 euro overmaken naar de GZB voor onderwijs aan 
vluchtelingenkinderen in Libanon. Ook heeft ons sponsorkind van Woord en Daad heel het 
jaar vakonderwijs en een maaltijd kunnen ontvangen door ons donorschap. Dit kon, omdat 
veel leerlingen heel trouw op maandag iets voor de zending meebrengen. Hartelijk dank 
daarvoor! Helaas zijn er ook redelijk wat kinderen die het niet bij zich hebben. Wilt u hen er 
aan herinneren? Het is voor andere kinderen zo fijn als ze ook lessen kunnen volgen en het is 
voor onze kinderen zo leerzaam ook aan anderen te denken. 
 
Ons project van GZB voor het volgend jaar is in Colombia. “Een nieuwe generatie, een nieuw 
begin”. Daar is een burgeroorlog geweest en officieel sinds 2016 vrede. Overal in het land 
worden trainingen gegeven om kerken op weg te helpen in een land dat door de jarenlange 
burgeroorlog en de grote kloof tussen arm en rijk te kampen heeft met grote sociale 
problemen. Vluchtelingen, straatkinderen, jeugdbendes…… 
De GZB wil proberen ervoor te zorgen dat er overal gemeenten zijn waar iedereen welkom 
is, waar er oog is voor de kwetsbare groepen in de samenleving. 
Blijft of gaat u meedoen? Hartelijk dank! 
 

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 1 Brend Keijzer 4 

12 november 7 Max Roon 11 

15 november 6 Lotte ’t Mannetje 10 

16 november 4 Tamara Klink 8 

18 november 4 Femke Hakvoort 9 

22 november 7 Sem van Lenten 11 

29 november 7 Daniël Biemond 11 

30 november 8 Rebecca Klink 12 
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Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 16 november. Voor alle toekomstige 
data geldt: zo de Heere wil en wij leven. 
 
Met vriendelijke groet, 

G.A. (Gea) Geneugelijk 
          (directeur) 
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Het Kompas is onderdeel van:       
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