
Kompasnieuwsbrief 15, 12 april 2019 
 
 
Maandag 15 t/m vrijdag 19 april Preventieve groepsgesprekken groep 1 t/m 8 

Dinsdag 16 april IEP Eindtoets groep 8 

Woensdag 17 april IEP Eindtoets groep 8 

 Presentatie werkstukken groep 6 en 7 

 Paasfeestviering startgroep t/m groep 8, 

aanvang: 18.30 uur 

Donderdag 18 april Praktische verkeerslessen 

Vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei Meivakantie  

Donderdag 9 mei Koffieochtend 

Woensdag 15 mei Ramen zemen 

Donderdag 16 mei Reservedatum ramen zemen 

 Praktische verkeerslessen 

Vrijdag 17 mei Afscheidsfoto groep 8 

Woensdag 22 mei Slootles groep 3/4 

Donderdag 23 mei Schoolreis groep 3 t/m 6 en groep 7/8 

Vrijdag 24 mei Kompas Actie Avond 

Maandag 27 mei Start DVS blok 6 

Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei  Hemelvaartsdag + vrijdag vrij 

 
 
Onderwijsinhoudelijk -   De Vreedzame School (bijlage) 
Blok 4 van DVS ging over ‘We hebben hart voor elkaar’. In de ouderbrief leest u wat de 
leerlingen van groep 5/6 daarover gedaan en geleerd hebben. 
 
Afscheid 
Vorige week hebben we afscheid genomen van Daniël en Joas van Maurik i.v.m. hun 
verhuizing naar Kesteren. We wensen hen, samen met hun ouders en zusje, een goede start 
en een fijne tijd in de nieuwe woonplaats en op de nieuwe school. 
 
Welkom 
Emily van der Velde is begonnen in de startgroep. Hartelijk welkom en een fijne tijd 
toegewenst bij ons op Het Kompas. 
 
ICT-migratie 
De ICT-migratie is achter de rug. Gedurende zo’n anderhalve dag waren we digitaal niet 
bereikbaar, maar dat is inmiddels weer prima op orde. Mocht u tegen problemen oplopen 
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die met deze migratie te maken hebben (bijv. met inloggen in het ouderportaal), neemt u 
dan contact op met juf Van den Nieuwendijk. Heeft u de indruk dat een bepaald mailtje niet 
aangekomen is, neem dan ook even contact op a.u.b. 
 
Verkeersexamen groep 7 
Zowel voor het theoretisch als voor het praktisch verkeersexamen zijn alle leerlingen van 
groep 7 geslaagd. Hartelijk gefeliciteerd, jongens en meiden! En nu maar laten zien dat je 
weet hoe het moet ….. 
 
Koningsspelen 
Vrijdag 12 april jl. hadden we een gezellige dag met Koningsontbijt en Koningsspelen. 
Hartelijk dank aan alle ouders die hierbij geholpen hebben. Ook een woord van dank aan 
dhr. Maarten Buning, die voor alle leerlingen drinken, een fruitreep en een ijsje of banaan 
sponsorde!  
 
Presentatie werkstukken groep 6 en 7 
Denkt u aan de presentatie van de werkstukken op woensdag 17 april, tussen 11.30 en 
12.00 uur? En denkt u er ook nog aan om voor deze ene keer de ingang aan de Pr. 
Margrietstraat te nemen? Dit i.v.m. de afname van de Eindtoets in groep 8. 
 
Plusactie schoolreis 
De sponsoractie bij de Plus loopt als een tierelier. De huidige stand is € 1.129,90. Blijft u 
meedoen, samen met uw overige familieleden, kennissen en buren? De actie loopt t/m 
zaterdag 27 april 2019. 
 
Herinnering….. 
In de vorige Kompasnieuwsbrief stond informatie over de schoolfoto’s, de Paasviering en de 
laatste dag voor de meivakantie. Leest u dit, indien nodig, nog even door?  
 
Schoolfruit 
De periode van schoolfruit is weer afgelopen. Hartelijk dank aan de moeders die zo trouw 
geholpen hebben met schoonmaken en schillen!  
 
Actie voor het goede doel 
De cakeverkoop voor het werk van ds. Van den Berg heeft, na aftrek van de inkoop van de 
cakes, het mooie bedrag van € 805,56 opgeleverd. We vullen vanuit het zendingsgeld dit 
bedrag aan tot  € 1.000,- en maken het dan over voor het evangelisatiewerk in de 
Roemeense gevangenissen. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Meester Jarco 
Donderdag 18 april zal meester Jarco in het Sint Franciscus Ziekenhuis geopereerd worden 
aan een hernia. Daarna zal hij een aantal weken niet kunnen werken. Zullen we meester 
Jarco allemaal een kaart sturen? Dat zal hem helpen om de herstelperiode door te komen. 
Zijn adres is: Jarco Bakelaar, Molendijk 49, 3258 LM Den Bommel. 
 
Regel van de maand mei 
Rustig in de school en op het plein, dan doe je niemand pijn. 
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Verjaardagen mei 
Datum Groep Naam leerling Leeftijd 
7 mei 5 Levi de Waal 9 
8 mei 6 Mirthe van Grevenstein 10 
10 mei 3 Joël van der Wal 7 
10 mei 5 Nick van Veen 9 
14 mei 2 Cheyenna Hoffman 6 
22 mei 4 Esmee van der Welle 8 
25 mei 6 Nathaniël Opacic 10 
27 mei 7 Sander Breur 11 
27 mei 1 Loiss van Koppen 5 
30 mei 6 Aaron Breen 10 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 10 mei 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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