
Kompasnieuwsbrief 2 - vrijdag 20 september 2019 

 
Beste ouders, 
 
De kalender ziet er de komende weken als volgt uit: 

Maandag 23 september t/m 
vrijdag 4 oktober 

Afname leerlingvragenlijsten ZIEN! 

 Afname veiligheidsthermometer groep 3 t/m 8 

Maandag 23 september Afname NIO groep 8 

 Informatieavond ouders overgang VO (Sommelsdijk) 

Woensdag 25 september Informatieavond ouders overgang VO (Ouddorp) 

Donderdag 26 september Groep 7/8 naar ExperiGO (ochtend) 

Donderdag 3 oktober Programma LEV2Choose voor groep 7/8 (hele dag) 

 Ouderavond LEV2Choose voor ouders groep 7/8 

 Groep 5/6 naar ExperiGO (middag) 

Maandag 7 oktober Start DVS Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’ 

Dinsdag 15 t/m donderdag 17 
oktober 

Boekenmarkt voor alle leerlingen 

Woensdag 16 oktober Koffieochtend 

Vrijdag 18 oktober  Juffendag 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 
oktober 

Herfstvakantie 

Maandag 28 oktober t/m 
vrijdag 1 november 

Preventieve groepsgesprekken groep 1 t/m 8 

Dinsdag 29 oktober Schoolfotograaf (individueel + groep) 

Woensdag 30 oktober Ramen zemen 

Woensdag 6 november  Biddag 

Vrijdag 8 november Nationaal Schoolontbijt 

Maandag 11 november Informatieavond CSG PM 

Vrijdag 15 november Open dag VO voor groep 7/8 

Dinsdag 12 november Leerlingenbespreking (1) 



Onderwijsinhoudelijk - Taalverhaal.nu. 
Dit schooljaar zijn we in groep 4 t/m 7 gestart met een nieuwe 
taal-/spellingmethode, genaamd ‘Taalverhaal.nu.’ In groep 8 
werken we nog één jaar met onze ‘oude’ methode ‘Taal Actief’, 
omdat de opbouw van de nieuwe methode heel erg verschilt van 
die van de oude.  
‘Taalverhaal.nu.’ is een moderne methode, gebaseerd op de 
actuele uitgangspunten in het basisonderwijs. De methode biedt 
enorm veel aanknopingspunten voor woordenschatonderwijs, 
gekoppeld aan leerlijnen spreken/luisteren, leesbegrip en 
woord-/zinsbouw. 
Daar de opbouw van deze methode duidelijk anders is dan van 
onze vorige methode , kunnen sommige onderdelen van de 
methodetoetsen eigenlijk niet foutloos gemaakt worden, omdat 
de leerstof op een andere manier over het leerjaar verdeeld wordt. Als u de komende tijd in 
het ouderportaal wel eens een onvoldoende onderdeel op de taaltoets van uw kind ziet, zou 
dat dus bovenstaande verklaring kunnen hebben.  
Wellicht ten overvloede: de methodetoetsen van ‘Pluspunt’ en ‘Taalverhaal.nu’ zijn 
diagnostische toetsen. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld om de leerkracht inzicht te geven 
in wat de leerling al beheerst en wat nog niet, en waar dus nog aan gewerkt moet worden. 
Het advies is om niet meteen van slag te raken als een toetsonderdeel onvoldoende is; 
‘onvoldoende’ is in dit geval een signaal: hier is nog werk te doen …. 
Bent u benieuwd naar de nieuwe taalmethode? Tijdens de volgende koffieochtend hoop ik 
er meer over te vertellen en te laten zien. 
 
Afname NIO 
Maandagmorgen 23 september wordt de NIO afgenomen in groep 8. Ouders van deze 
leerlingen krijgen t.z.t. een uitnodiging  van juf Van der Kraan voor het bespreken van de 
uitslag van deze toets. 
 
Informatie voortgezet onderwijs 
Maandagavond 23 september (Sommelsdijk) en woensdagavond 
25 september (Ouddorp) organiseert het Samenwerkingsverband 
PO-VO een voorlichtingsavond in de regio, voor leerlingen van 
groep 8 én hun ouders. Op deze avonden zijn zowel CSG PM als de 
RGO aanwezig om u van informatie te voorzien. 
Er komt ook een informatieavond voor de ouders die door CSG PM 
in hun eigen schoolgebouw in Middelharnis georganiseerd wordt. 
Deze zal plaatsvinden op maandagavond 11 november.  
In diezelfde week, nl. op vrijdag 15 november, hopen we met de 
leerlingen van groep 7/8 de open dag op CSG PM te bezoeken.  
Daarnaast zijn er in januari 2020 nog meer data gepland waarop de VO scholen ouders en 
groep 8 leerlingen willen uitnodigen voor informatie. De leerlingen van groep 8 hebben over 
dit alles een uitgebreide informatiebrochure meegekregen. 
Voor alle duidelijkheid: het bezoek van vrijdag 15 november met de leerlingen vindt in 
schoolverband plaats, voor alle overige data wordt aan uzelf overgelaten of u er wel of geen 
gebruik van maakt.  
 



LEV2Choose 
Dit schooljaar nemen we met groep 7/8 weer deel aan het programma 
‘LEV2Choose’ 
Deze eendaagse training omvat een lesdag én een ouderavond. Beiden 
vinden plaats op donderdag 3 oktober.  De inhoud van de training wordt 
op de website als volgt omschreven: 
 
De leerlingen gaan naar zichzelf kijken en naar de groep. We gaan aan de 
slag met waardevol zijn en hoe je met respect met andere mensen kan 
omgaan. Waar ga je voor? De leerlingen gaan aan de slag met doelen en 
wilskracht. Ze ontdekken wat zij nodig hebben om hun doel te bereiken. Wat zijn de risico’s, 
hoe stel je grenzen? Ontdekken wat nieuwsgierigheid nou eigenlijk is en wat de gevolgen 
kunnen zijn als je toegeeft aan die nieuwsgierigheid. De leerlingen worden aan het nadenken 
gezet over hun standpunt op gebied van alcohol en drugs. Ze leren wat verslaving is en 
zelfbeheersing. 

● Jij! (je bent uniek en waardevol) 
● Jij & je doel (ga voor goud) 
● Jij & grenzen (heb lef om gezond te leven) 

Gezien het onderwerp begrijpt u waarschijnlijk wel dat wij verwachten dat van iedere 
leerling uit groep 7 en 8 een ouder naar deze ouderavond komt. De avond begint om 19.00 
uur en is rond 21.00 uur afgelopen. U bent meer dan welkom!  
 
Dierendag 

Vrijdag 4 oktober is het dierendag. De leerlingen van groep 
1 t/m 4 mogen die morgen een dierenknuffel meenemen. 
Vanaf 11.30 uur mogen zij  hun huisdier laten zien op het 
plein van de onderbouw, net zoals vorig jaar. Ouders, 
grootouders, broertjes en zusjes zijn dan ook hartelijk 
welkom. Het is fijn als de leerkracht van te voren weet wie 
er een huisdier wil laten zien. Laat u het in dat geval even 
weten? 

Bij regen kan het buitengebeuren niet doorgaan. Alle leerlingen mogen dan wel hun knuffel 
meenemen.  
 
Speelgoed voor buiten ….. 
Van een deel van de opbrengst van de Kompas Actie Avond hebben we speelgoed voor 
buiten aangeschaft. Dit is al volop in gebruik. Nogmaals dank voor uw bijdrage, destijds. 
 
Actie voor het goede doel 
Jaarlijks houden we een actie voor een goed doel. Vorig 
schooljaar hebben we cake verkocht voor het evangelisatiewerk 
dat ds. C. van den Berg uit Ouddorp verricht in Roemeense 
gevangenissen. Dit heeft toen het mooie bedrag van € 1.000,- 
opgebracht. Ook dit jaar willen we samen met de leerlingen 
weer iets voor een ander doen. Deze keer gaan we aan de slag 
met een actie die aansluit bij de Christelijke Kinderboekenmaand, nl. de de actie ‘Red een 
kind’.  



De actie is erop gericht om kinderen in Kenia, die in extreme armoede leven, naar school te 
kunnen laten gaan. Elke leerling krijgt een spaarvlaggetje, waarop voor in totaal € 25,00 aan 
geitenhoefjes gesponsord kan worden. Hiervoor kunnen gezinnen in Kenia een geit kopen, 
die daar van veel waarde is voor het directe levensonderhoud. 90% van de opbrengst van 
deze actie gaat naar ‘Red een kind’, terwijl 10% van de opbrengst besteed mag worden aan 
de schoolbibliotheek, te besteden bij de lokale christelijke boekhandel. 
We hopen dat we met elkaar een mooi bedrag bij elkaar kunnen sparen om kinderen in 
Kenia te helpen. Vrijdag 4 oktober krijgen alle leerlingen een spaarvlaggetje mee naar huis, 
waarmee ze bij familie, vrienden, kennissen en buren geld mogen ophalen.  Het opgehaalde 
geld graag uiterlijk vrijdag 1 november inleveren bij juf Van der Linde of juf Van den 
Nieuwendijk. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 
 
Boeken kaften 
Voor het thuis plastificeren van schoolboeken hebben zich voldoende ouders aangemeld. 
Dank daarvoor! 
 
Te koop 
Wij hebben een tiental afgeschreven leerlingsets (tafel + stoel, formaat groep 4 t/m 8) in de 
aanbieding. Heeft u er belangstelling voor? Voor € 5,00 mag u een set meenemen, 
opbrengst voor de school. De sets staan in ons techniek-/praktijklokaal (voormalige 
computerlokaal), neem gerust een kijkje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 4 oktober 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 
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            : www.hetkompas-stellendam.nl 
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