
Kompasnieuwsbrief 5 - vrijdag 8 november 2019 

 

Beste ouders, 

 

De kalender ziet er de komende weken als volgt uit: 

 

Maandag 11 november Informatieavond CSG PM 

Dinsdag 12 november Leerlingenbespreking (1) 

Vrijdag 15 november Open dag VO voor groep 7/8 

Woensdag 20 november School Maatschappelijk Werk (op afspraak) 

Donderdag 21 november Schoenendoos Actie 4 Kids inleveren 

Dinsdag 26 november Activiteit met Vrienden van Het Kompas 

Woensdag 27 november Groep 7/8 ExperiGO 

Woensdag 4 december Pakjesmorgen voor alle groepen 

 School Maatschappelijk Werk (op afspraak) 

Maandag 9 december Start DVS blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’ 

Woensdag 18 december School Maatschappelijk Werk (op afspraak) 

 Kerstfeestviering groep 3 t/m 8, aanvang: 19.00 uur 

Donderdag 19 december Kerstfeestviering startgroep, groep 1/2, aanvang: 18.30 
uur 

Vrijdag 20 december  Continurooster groep 5 t/m 8 

Maandag 23 december t/m 
vrijdag 3 januari 2020 

Kerstvakantie  

 

Onderwijsinhoudelijk - Christelijke Kinderboekenmaand  

In de vorige Kompasnieuwsbrief stond een impressie van groep 5/6 

over de christelijke kinderboekenmaand. Ook in groep 3/4 is gewerkt 

over het thema ‘Op reis’. 

Op wereldreis… 

Stap maar in, ga mee op reis! Dit lazen we op de achterkant van het 

boek (Op wereldreis, van Liesbeth van Binsbergen) dat de afgelopen weken centraal heeft 

gestaan in groep 3-4. We zijn met de scouts mee op reis gegaan en hebben geleerd over 

allerlei landen in de wereld, de mensen die er wonen, en natuurlijk over de scouting. 



Hoe/ waarmee ga je op reis en waar zou je graag heen gaan? En.. welke vervoersmiddelen 

gebruikten de mensen vroeger? Dit waren onder andere vragen waarover we hebben 

nagedacht. 

Ook leerden we tijdens de lessen van het muziekcarrousel een bijpassend lied. Wilt u horen 

hoe dit liedje gaat, vraag uw zoon/ dochter maar eens om het voor u te zingen :)  

U kunt het binnenkort ook beluisteren en bekijken op onze website, onder het kopje video’s. 

‘k Heb vier wielen en een stuur, 

Als je mij wil kopen ben ik niet zo duur. 

‘k Heb een ratelend nummerbord, 

‘k Ben een Ford, een Ford een Ford. 

(Refrein:) 

Toet, toet, ratel, ratel, ratel, boem, piep, piep.4x 

 

 In groep 7/8 werkten de leerlingen hun eigen droomreis uit. Op het beveiligde deel van 

onze website vindt u binnenkort hun presentaties hierover. 



Thematisch werken groep 1/2 

Ook in groep 1/2 is gewerkt over het thema ‘Op reis’. Graag willen de leerlingen op vrijdag 

15 november vanaf 11.30 uur aan hun ouders en grootouders laten zien wat zij gedaan 

hebben. Hartelijk welkom! 

 

Open dag VO 

Vrijdag 15 november bezoeken we met groep 7/8 de open dag van het voortgezet 

onderwijs in Middelharnis. Een aantal ouders heeft aangeboden om te rijden; dit is fijn! We 

zoeken nog één ouder, met in de auto plaats voor 4 leerlingen. Bent u beschikbaar? Dan 

graag doorgeven aan juf Van der Kraan s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl Bij 

voorbaat dank! 

 

Actie 4 Kids 

Denkt u nog aan de actie 4 Kids? De schoenendozen graag uiterlijk 

donderdag 21 november inleveren. Mocht u zelf geen lege 

schoenendoos hebben staan, dan kunt u een exemplaar van school 

meenemen. 

 

Groep 7/8 ExperiGO 

Woensdagmorgen 27 november hopen de leerlingen van groep 7/8 van 09.30 tot 11.45 uur 

alsnog naar ExperiGO te gaan. We zoeken enkele (groot)ouders die willen rijden. Kunt u 

helpen? Neem dan contact op met juf Van der Kraan 

s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl Bij voorbaat dank! 

 

Pakjesmorgen/-middag  

Woensdag 4 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 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 op woensdag 13 november  lootjes en kopen dan een 

klein cadeautje voor elkaar. Dit 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. 

 

Ramen zemen 

Dank aan alle ouders die hielpen bij de halfjaarlijkse ramenzeembeurt. 

De school staat er weer blinkend op! 
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Actie voor het goede doel 

De actie ‘Red een kind’ heeft het mooie bedrag van € 973,96 

opgeleverd. Hartelijk bedankt voor alle betrokkenheid en 

medewerking.  Het geld is overgemaakt naar de betreffende 

organisatie. 

 

Sponsorkind 

In de maand oktober hebben de leerlingen van groep 1/2 een 

attentie gemaakt voor ons sponsorkind van Woord & Daad. Eén 

keer per jaar wordt er per groep iets gestuurd aan het sponsorkind. 

Zo proberen we onze leerlingen meer bewust te maken van het 

omzien naar de verre naaste ….. 

 

Ouder Tevredenheids Peiling WMK 

Inmiddels  staat de Ouder Tevredenheids Peiling open. U heeft per mail een link gekregen 

om deze in te vullen. Het is een digitale vragenlijst, die we meestal tweejaarlijks afnemen, 

waarin ouders uitgenodigd worden om hun mening te geven over diverse aspecten van de 

school. U kunt ook zelf opmerkingen toevoegen; dit kan voor ons verhelderend zijn.  

Soms vinden ouders het lastig om een antwoord te geven, omdat, als er meerdere kinderen 

op school zitten, de situatie soms per kind kan verschillen. In dat geval kunt u het beste een 

soort gemiddelde van beide situaties nemen. 

Het zou fijn zijn als álle ouders in de gelegenheid zijn om de vragenlijst in te vullen, dat geeft 

het meest betrouwbare  beeld van wat er onder u leeft. Bij voorbaat dank voor uw 

medewerking! 

 

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! 

 

Datum 

De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 november 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 
�            : www.hetkompas-stellendam.nl 
 
Het Kompas is onderdeel van:    
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