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Kompasnieuwsbrief 4, 
12 oktober 2018 
 
Beste ouders, 
De kalender ziet er de komende weken als volgt uit: 
 

Maand oktober  Christelijke kinderboekenmaand 

Maandag 15 t/m vrijdag 19 

oktober 

Schoolbreed thematisch werken over ‘Duurzaamheid’, incl. 

juffendag 

Dinsdag 16 oktober  Ramen zemen 

Woensdag 17 oktober Reservedatum ramen zemen 

Donderdag 18 oktober Kijkmoment thematisch werken, 15.30 tot 16.00 uur 

Donderdag 18 en vrijdag 19 

oktober 

Kinderboekenmarkt  

Maandag 22 t/m vrijdag 26 

oktober 

Herfstvakantie  

Maandag 29 oktober t/m 

vrijdag 2 november 

Preventieve groepsgesprekken groep 1 t/m 8 

Dinsdag 30 oktober Actie Ligthwise, voor groep 5 t/m 8 

Donderdag 1 november Boekpromotielessen Dorien ‘t Jong, voor groep 3 t/m 8 

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

Vrijdag 9 november Nationaal Schoolontbijt 

Maandag 12 november Start schoolfruit 

Dinsdag 13 november  Leerlingenbespreking 1 

 
Onderwijsinhoudelijk - ‘School op seef’  
Onze school is een ‘School op seef’. Dat wil zeggen dat wij een 
gecertificeerde school zijn met betrekking tot het geven van goed 
verkeersonderwijs. Op 27 juni 2012 hebben wij het ‘School op seef’ 
label ontvangen, uit handen van wethouder Trouwborst. ‘School op 
seef’ betekent voor onze school dat wij verkeerseducatie belangrijk 
vinden. Daarom besteden wij hier binnen onze school veel aandacht 
aan. Wij willen daarmee voldoen aan de geldende kerndoelen, zoals 
die in de wet op het basisonderwijs zijn geformuleerd.  
Daarnaast is een duidelijke reden om kwalitatief hoogwaardig verkeersonderwijs aan te 
bieden, onze overtuiging dat het een belangrijke bijdrage levert aan de stapsgewijze 
ontwikkeling van onze leerlingen tot veilige, zelfstandige verantwoordelijke 
verkeersdeelnemers.  
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Wij kiezen ervoor om bij te dragen aan de veilige, zelfstandige mobiliteit van kinderen. 
Daarom bieden wij hen in alle leerjaren actuele verkeerseducatie, zowel theorie als praktijk.  
Dat betekent dat in het voorjaar in elke groep een aantal praktijklessen gegeven worden 
door de verkeersouder mw. Annemieke Biemond. Met u als ouders houden we contact, om 
verkeersonderwijs en -opvoeding optimaal op elkaar af te stemmen. Ook werken we samen 
met de gemeente en andere organisaties om de omgeving van de school en de routes van de 
kinderen zo veilig mogelijk te krijgen en te houden.  
Om de drie jaar wordt onderzocht of de school nog voldoet aan de voorwaarde om een 
school op Seef te zijn. In 2015 hebben we onze eerste herlabeling gehaald. Momenteel zijn 
we bezig met de tweede herlabeling. Op dit moment wordt door de organisatie van ‘School 
op seef’ onderzocht of onze school opnieuw het ‘School op seef’ label’ gaat ontvangen. 
Spannend, maar … we hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken! 
 
Verjaardag schoonmaaksters 
Woensdag 10 oktober jl. waren onze schoolschoonmaaksters, de dames Ria en Corrie 
Jansen, jarig. Zij werden die dag 65 jaar. Dit hebben we vanmorgen met hen en alle 
leerlingen gevierd.  Elke groep had iets leuks voor de schoolschoonmaaksters gemaakt om 
hen te bedanken voor alles wat ze voor onze school doen. En dat is nogal wat …… ook in 
deze Kompasnieuwsbrief willen we hen héél hartelijk bedanken voor hun niet aflatende ijver 
en trouw bij de werkzaamheden op onze school, én voor alles wat ze daarnaast nog extra 
voor ons doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramen zemen 
Dinsdag 16 oktober gaan we de ramen aan de buitenkant van de school weer zemen. We 
hopen op prachtig nazomerweer, zoals het deze week ook was. Komt u helpen? Vele handen 
maken licht werk en …  we houden pauze met iets lekkers! Wil u a.u.b. uw eigen spons, 
zeem, enz. meebrengen? Bij voorbaat dank! 
 
Excursie Windmolenpark Battenoord  

In de themaweek (15 t/m 19 oktober) werkt groep 5 t/m 8 
over het thema 'energie'. Hierbij komt ook het thema 
'windenergie' aanbod.  
Op dinsdag 16 oktober gaan we een kijkje nemen bij en in 
de windmolens. Fijn dat er weer voldoende ouders en 
grootouders beschikbaar zijn om hierbij te rijden. Bij 
voorbaat hartelijk dank! Voor degenen die rijden, hierbij 

nogmaals de vertrek- en aankomsttijden: 
Groep 5/6: vertrek vanaf school: 9:00uur / aankomst op school +/-10.45 uur 
Groep 8: vertrek vanaf school: 9:45uur / aankomst op school +/- 12.00 uur 
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Groep 7: vertrek vanaf school: 13:30 uur / aankomst op school +/-15:15uur   
Wilt u er op letten dat de leerlingen deze dag warm gekleed zijn? Op de locatie kan het 
winderig en koud zijn.   
 
Kringloopwinkel groep 3/4 
We hebben al heel wat mooie en leuke spullen verzameld voor in onze 
kringloopwinkel. 
Op donderdag 18 oktober is de winkel vanaf 15.00 uur geopend voor de 
kinderen uit groep 3-4. Mogen zij misschien een klein bedrag meenemen 
om iets te kopen? De opbrengst is voor een goed doel en van een heel 
klein deel kopen we iets leuks/ lekkers om de kinderen te trakteren…voor 
het harde werken en verzamelen. 
Vanaf 15.30 uur zijn alle ouders ook van harte welkom om te kijken of er iets van hun gading 
bij is. 
 We verkopen de spulletjes voor een goed doel, nl. het evangelisatiewerk in Roemeense 
gevangenissen, wat ds. Van den Berg uit Ouddorp doet. Hier hopen we later in het 
schooljaar een gastles van/ over te krijgen en nog meer actie voor te voeren. 
 

Kinderboekenmarkt 
In het kader van de christelijke kinderboekenmaand 
hebben we op donderdag 18 oktober en vrijdag 19 
oktober een kinderboekenmarkt. Boekhandel Van der 

Boom levert daarvoor een aantal kratten met leuke kinder- en jeugdboeken op school af, 
waar iedereen naar hartenlust uit kan kiezen. Wie een mooi boek voor de herfstvakantie wil 
kiezen, hoeft dus niet speciaal naar de boekwinkel, maar kan volgende week gewoon op 
school terecht. 
 
Zwerfkast 
Heeft u thuis nog kinder- of jeugdboeken die voor uw eigen kinderen te gemakkelijk of niet 
meer aantrekkelijk zijn? Wij willen ze graag gaan hebben voor onze zwerfkast. Een aantal 
boeken hebben we al gekregen, waarvoor dank! Er kunnen er nog meer bij, dus …  
aanbevolen!  
Vrijdag 19 oktober, op de juffendag, wordt de zwerfkast geopend! Daarna mogen de 
leerlingen een boek mee naar huis nemen om te lezen. Als ze het boek uit hebben, brengen 
ze het weer terug in de zwerfkast en kiezen ze een ander boek, als ze dat willen én als er op 
dat moment een boek naar hun zin in de zwerfkast staat. Heeft u nu geen boeken voor onze 
zwerfkast, maar wellicht later wel? Ze zijn het hele jaar door welkom! 
 
Juffendag 
Tijdens de juffendag bieden we de leerlingen een gezellig 
programma aan en krijgen ze een traktatie tijdens de les en in de 
pauze. Het is de bedoeling dat de leerlingen wel hun eigen drinken 
voor in de pauze meebrengen. Soms komen leerlingen op de 
juffendag verkleed naar school. Dat mag, maar het hoeft beslist 
niet. Wat dit betreft mag u doen wat u en/of uw kind prettig vindt.  
De school begint die dag gewoon om 08.30 uur en de leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn ook 
op de normale tijd (11.50 uur) uit. Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 is er een 
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continurooster (graag zelf een lunchpakket en drinken meebrengen); zij zijn om 14.00 uur 
uit. 
 

Preventieve groepsgesprekken 
Van maandag 29 oktober t/m vrijdag 2 november houden we de 
halfjaarlijkse preventieve groepsgesprekken. We spreken dan in alle 
groepen over het groepsklimaat: ‘Hoe gaat het in de groep, wat gaat er fijn 
en goed, zijn er misschien ook dingen die anders of beter kunnen?’. 
Daarnaast spreken we in groep 5 t/m 8 ook met de leerlingen over de 

uitkomst van de Veiligheidsthermometer die in het kader van ‘De Vreedzame School’  
onlangs afgenomen is, evenals over ‘Identiteit’  en ‘Internetgebruik’. 
 

Light-wise  
Dinsdagmorgen 30 oktober hopen we met de leerlingen van groep 5 t/m 8 mee te doen aan 
de Lightwise actie. Deze actie wordt georganiseerd door de ANWB Lichtbrigade. Onze 
verkeersouder, mw. Annemieke Biemond, heeft deze morgen de leiding en de fietsenmaker 
zal, samen met een aantal handige jongens van CSG Prins Maurits, de fietsen controleren. 
Kleine reparaties worden meteen (gratis) verricht. Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 moeten 
deze morgen dus op de fiets naar school komen. Er wordt gekeken of de fiets veilig is aan de 
hand van een checkkaart. Er zijn materialen aanwezig om de fietsverlichting in orde te 
maken als dat nog niet het geval is.  
De ANWB Lichtbrigade gaat voor goed verlichte fietsers.  
De Lichtbrigade komt in actie voor veilige en goede verlichting op de fiets. In aanloop naar 
de wintertijd houdt de Lichtbrigade hiervoor fietsverlichtingsacties door het hele land. Dat is 
hard nodig. Alleen al in de vier grote steden rijdt meer dan de helft (55%) van de fietsers 
zonder licht. In de rest van Nederland is dat 40%.  
Bent u nieuwsgierig of uw fiets ook veilig is? U kunt het zelf controleren: 
 
Verlichting  
Een fiets heeft wit of geel licht aan de voorkant en rood licht aan de achterkant.  

- De lampen zitten vast aan de fiets. Losse lampjes mogen alleen op het bovenlichaam aan  
kleding of een tas vastzitten. Dus niet op het hoofd, armen of benen.  

-Lampen zijn goed zichtbaar, schijnen recht voor- en achteruit.  

-De lampjes branden continu en mogen niet knipperen.  

-Is dat niet in orde? Dan is de boete €55,-  
 
Reflectoren  
- Achterop de fiets zit een rode reflector onder het zadel of aan het  

spatbord. Is dat niet in orde? Dan is de boete is €55,-  

-De pedalen hebben aan de voor- en achterkant gele reflectoren.  

-De banden of velgen hebben een witte of gele reflecterende band. Is dat niet in orde? Dan 
is de boete is €35,-  
 

Checkkaart veilige fiets  
Behalve de verlichting en reflectoren, moet een veilige fiets aan meer veiligheidspunten 
voldoen. Welke punten dat zijn, staat op de Lichtbrigade-checkkaart. 
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Hervormingsdag 
Woensdag 31 oktober is het Hervormingsdag. Op school geven we tijd en inhoud aan deze 
dag, omdat het een belangrijk moment in de geschiedenis van de kerk aangeeft, maar ook 
omdat op en rondom deze datum in onze samenleving steeds meer aandacht voor 
Halloween komt. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling waar we als christelijke school 
niet in mee willen gaan. Niet omdat we beter zijn, maar omdat we anders willen zijn. 
Hierover praten we ook met de leerlingen. 
Rond 31 oktober vertellen we in alle groepen iets over Hervormingsdag en leren/zingen we 
in elk geval het eerste couplet van het Lutherlied ‘Een vaste burcht is onze God’.  Vraagt u er 
gerust naar bij uw kind; dat kan opening geven voor een gesprek én uw kind kan merken dat 
school en gezin op één lijn zitten. 
 
Spelletjes Spectrum  
Zoals inmiddels een goede gewoonte is op onze school, hopen de leerlingen 
uit groep 6 ook dit jaar naar het Spectrum te gaan om hier spelletjes te doen 
met de mensen die daar wonen.  Deze activiteit staat gepland op 
dinsdagmiddag 6 november. De leerlingen vertrekken om 14.00 uur van 
school en hopen om 15.30 uur weer terug te zijn. Zijn er twee ouders die het leuk vinden om 
dit groepje hierbij te begeleiden en dus met hen mee te gaan naar het Spectrum? Wij maken 
graag gebruik van uw hulp! U kunt zich opgeven bij Juf Soeteman: h.soeteman@hetkompas-
stellendam.nl  
 
ExperiGO 

Dit schooljaar is Kindwijs gestart met het opzetten en inrichten van het ontdeklab 
‘ExperiGO’.  De activiteiten die de leerlingen volgen in het ontdeklab sluiten aan bij het 
ontwikkelen van de 21-eeuwse vaardigheden. Dit eigentijds leren stimuleert leerlingen om 
 vaardigheden te ontwikkelen, die ze in de toekomst nodig zullen hebben.  In het ontdeklab 
gaan de leerlingen aan de slag gaan met computional thinking, creatief leren omgaan met 
vernieuwende materialen zoals Bluebot, Ozobot, Dash en Dot, Lego Wedo, green screen e.d.  
Het is de bedoeling dat iedere groep van iedere Kindwijs school gedurende één schooljaar 
tweemaal een bezoek brengt aan het ontdeklab ExperiGO, wat gevestigd is in CBS De Bron in 
Oude-Tonge.  
De eerste groep van onze school, groep 5/6, staat ingepland voor dinsdagmorgen 13 
november. We vertrekken dan 09.00 uur vanaf school en zijn om 11.50 uur weer terug. 
Hiervoor zijn we op zoek naar ongeveer 2 ouders die willen rijden en begeleiden. Bent u in 
de gelegenheid? Dan kunt u zich opgeven bij Juf Soeteman: H.Soeteman@hetkompas-
stellendam.nl  
 
Ouderbijdrage  
Zoals gebruikelijk vragen we u in september/oktober een vrijwillige bijdrage voor de school, 
om wat extra dingen te doen die het voor de kinderen net iets leuker maken. Op blz. 56 van 
onze schoolgids kunt u lezen waar we dit geld zoal aan besteden. Het tarief is € 7,50  per 
kind. Dit bedrag is laag. Sommige ouders geven iets meer. Dat mag; graag zelfs. 
Het rekeningnummer waarop u uw bijdrage kunt storten is: NL 30 RABO 0361 3503 17. Bij 
voorbaat hartelijk dank. 
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Maatjesplan oktober 
Grote maatjes lezen kleine maatjes voor uit een prentenboek 
of ander (voorlees)boek. Dit doen we ook in het kader van de 
christelijke kinderboekenmaand. 
 
Regel van de maand 
Doe een ander geen verdriet of pijn, want dat vind je zelf ook niet fijn. 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 2 november 2018. Voor alle 
toekomstige data geldt: zo de Heere wil en wij leven. 
 
Met vriendelijke groet, 
G.A. (Gea) Geneugelijk 
          (directeur) 
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