
Kompasnieuwsbrief 16, 10 mei 2019 
 
 

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 

Maandag 3 juni  Excursie groep 7/8 Watersnoodmuseum 

Donderdag 6 juni Leerlingbespreking (3) 

Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij 

Dinsdag 11 juni  Studiedag voor het team, leerlingen vrij 

Donderdag 13 juni  Schoolreis startgroep, groep 1/2 

 Onderzoeken jeugdverpleegkundige groep 
7 

Vrijdag 14 juni Onderzoeken jeugdverpleegkundige groep 
7 

Maandag 17 juni Start afname CITO-E toetsen  

Donderdag 27 juni Praktische verkeerslessen 

 
Onderwijsinhoudelijk - Schermtijd 
Er is al veel over gezegd en geschreven, ook tijdens onze koffieochtenden hebben we er 
meer dan eens over gesproken: hoe gaan we bewust om met mediaopvoeding? M.a.w.: wat 
mogen onze kinderen met een schermpje doen en wat niet? Hoe lang mogen ze per dag op 
een laptop/i-pad/tablet/mobiele telefoon en hoe begeleiden wij dit? Wat vinden we 
verstandig en wat niet (meer)? Vanuit recent onderzoek weten we dat Nederlanders 
dagelijks bijna 8,5 uur aan mediagebruik besteden, terwijl we gemiddeld 8 uur en 49 
minuten per dag besteden aan rusten/slapen. Dat ontloopt elkaar  heel weinig. Aangezien 
een dag voor 24 uur geldt, besteden we dus kennelijk ⅓ deel van onze dag aan de media…… 
Het is een gemiddelde, maar toch ….. 
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Gezondheidsorganisatie WHO adviseert kinderen onder de 5 jaar hooguit één uur per dag 
naar beeldschermen te laten kijken. Het is voor het eerst dat de organisatie adviseert over 
het gebruik van schermen door jonge kinderen. De WHO, onderdeel van de VN, raadt aan 
om kinderen onder de twaalf maanden nog helemaal niet naar beeldschermen te laten 
kijken. ‘Door fysieke activiteiten, zit- en slaapgedrag te verbeteren, worden kinderen 
gezonder en is de kans op ziektes kleiner’. Door vaker naar beeldschermen te kijken, zouden 
kinderen sneller last krijgen van slapeloosheid en overgewicht. (Bron: Reformatorisch 
Dagblad, 25 april 2019). 
We weten met elkaar dat het een hele uitdaging is om in deze tijd kinderen van het scherm 
af te krijgen/af te houden, maar laten we samen (school én ouders) hier zo goed mogelijk 
onze weg in zoeken. Met het oog daarop geef ik u ook af en toe wat informatie door in de 
Kompasnieuwsbrief. 
 
Geboren 
Woensdag 8 mei jl. is Valerie van Oostenbrugge geboren. Zij is het zusje van Armand (groep 
4), Jacintha (groep 3), Jabin (groep 1) en Lauran. Ouders, van harte gefeliciteerd met jullie 
nieuwe dochter en Gods zegen toegewenst in de opvoeding van jullie kinderen.  
 
Welkom 
In de startgroep is Emily van der Velde begonnen met wennen. Volgende week verwachten 
we daar ook Yara Oosters. Hartelijk welkom samen en we hopen op een mooie, leerzame 
schoolperiode! 
 
Mini-Roparun (bijlage) 
Woensdag 8 mei jl. hebben we met een vertegenwoordiging van de drie Stellendamse 
basisscholen voor de Roparun een cheque met het mooie bedrag van 1500,- euro 
overhandigd aan dhr. Jura van Zwoll. In de bijlage ziet u het fotomoment en een persbericht. 
Dank voor ieders bijdrage! 
 
Ramen zemen 
Woensdag 15 mei willen we met elkaar de ramen van de school aan de buitenkant weer 
zemen. Deze week zijn alle kozijnen gereinigd en in de was gezet; daardoor kan het wassen 
van de ramen wellicht gemakkelijker verlopen dan andere keren. Als u in de gelegenheid 
bent, komt u dan helpen? Vele handen maken licht werk.  
We starten om 08.30 uur en het is fijn als u uw eigen emmer, spons, zeem en trekker 
meebrengt. Bij voorbaat dank! 
Bij ongeschikt weer wordt het hele gebeuren verplaatst naar donderdagmorgen 16 mei. 
 
Assistent-verkeersouder gezocht 
Voor donderdag 16 mei (de hele dag) en donderdag 13 juni (van 08.45 tot 10.15 uur bij 
groep 1 en 2) zoeken we een ouder die wil assisteren bij de praktische verkeerslessen. Kunt 
u een keer helpen? Geef dit dan a.u.b. door aan onze verkeersouder, mw. Annemieke 
Biemond. Bij voorbaat dank! 
 
Schoolreizen 
Binnenkort gaan we met schoolreis. De prijs voor de schoolreis is dit jaar heel interessant, 
omdat velen van u zo geweldig mee gespaard heeft met de leuke actie van de PLUS. Echt 
fantastisch, dat er zo’n mooi totaalbedrag bereikt is. Hartelijk dank aan dhr. Maarten Buning, 
voor het organiseren van deze actie. 
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Niet alleen is het een leuk prijsje voor u, ook aan de leerlingen willen we laten merken dat 
we hun inbreng m.b.t. de gevoerde actie waarderen, door alle leerlingen tijdens de 
schoolreis een frietje aan te bieden. Het plan is, om dit voor groep 1 t/m 6 tussen de middag 
te doen als de meeste kinderen nog wat plek over hebben in hun maag en nog niet misselijk 
zijn …… Groep 7 en 8 krijgen op de terugweg friet.  
 
Schoolreis groep 3 t/m 6 
Donderdag 23 mei staat de schoolreis voor groep 3 t/m 6 gepland. We gaan deze keer naar 
Park Plaswijck (Rotterdam). Groep 3 t/m 6 wordt om 08.45 uur op school verwacht. Om 
09.00 uur vertrekken we richting Plaswijck. Om 17.00 uur hopen we weer terug bij school te 
zijn.  
De leerlingen hoeven geen lunchpakket mee te nemen, want ze krijgen tussen de middag 
friet met drinken. 
De kosten van de schoolreis bedragen € 9,00 per leerling. Wilt u dit bedrag per omgaande 
storten op rekeningnummer NL30RABO0361350317? 
 
Schoolreis groep 7/8 
Eveneens op donderdag 23 mei is de schoolreis van groep 7/8. Zij gaan naar Technopolis in 
Mechelen. Groep 7/8 wordt om 08.15 uur op school verwacht. Om 08.30 uur vertrekken we 
richting Technopolis. Om 18.00 uur hopen we weer terug bij school te zijn. 
De leerlingen moeten een lunchpakket meenemen, maar drinken en fruit krijgen ze bij de 
lunch aangeboden. Ook moeten de leerlingen van groep 7/8 een kopie van hun ID-kaart 
meenemen óf een kopie van de eigen zorgpas.  
De kosten van deze schoolreis bedragen € 11,00 per leerling. Wilt u dit bedrag per 
omgaande 
storten op rekeningnummer NL30RABO0361350317? 
 
Voor beide schoolreizen geldt: We gaan eerst naar binnen (groep 7/8 om 08.15 uur en groep 
3 t/m 6 om 08.45 uur) om nog wat praktische zaken te regelen en een zegen te vragen over 
de dag. Bij terugkomst gaan we ook eerst nog de klas in om de dag te beëindigen met 
dankgebed.  
Van alle leerlingen wordt gevraagd om zelf voldoende drinken, fruit, een lege plastic 
tas en een nat washandje in een plastic zakje (of verfrissingsdoekjes) mee te nemen. 
Wij vragen u vriendelijk, maar zeer dringend om uw kind niet te veel geld mee te geven. 
 
In geval van nood zijn we te bereiken op het telefoonnummer van de school, 0187-492458. 
Wellicht ten overvloede: De leerlingen mogen geen mobiele telefoon  meenemen. 
 
Startgroep/groep 1 en 2 
De leerlingen van de startgroep, groep 1 en 2 hebben op donderdag 23 mei  géén school. 
 
Schoolreis groep 1/2 
De schoolreis van de startgroep, groep 1 en 2 zal plaatsvinden op donderdag 13 juni. Deze 
leerlingen gaan naar ‘De Ballebak’  in Brielle. Inhoudelijke informatie over deze schoolreis 
wordt door de eigen juffen aan de desbetreffende ouders verstuurd. 
 
Kompas Actie Avond 2019 (bijlage) 
Vrijdag 24 mei is de jaarlijkse Kompas Actie Avond. Een heel aantal ouders heeft zich 
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beschikbaar gesteld om te helpen, waarvoor hartelijk dank! Maar .... we hebben nog wel 
enkele mensen nodig die (een deel van) die avond kunnen helpen. Als u daarvoor in de 
gelegenheid bent, wilt u dit dan doorgeven aan mw. Christine Grevenstein? Bij voorbaat 
dank! 
Van de opbrengst van de avond willen we de leermiddelen voor robotica uitbreiden én we 
willen graag wat nieuw, klein buitenspeelmateriaal kopen. Tijdens de GO-Fit week hadden 
we twee tassen met actueel en origineel buitenspeelmateriaal te leen en dat was een groot 
succes. Er werd écht samen gespeeld, ook door leerlingen die elkaar anders eigenlijk nooit 
opzoeken. Vandaar de wens om ook meer dergelijk buitenspeelmateriaal in eigen bezit te 
hebben.  
 We verwachten u op vrijdagavond 24 mei tussen 17.00 en 20.00 uur. Er is weer van alles te 
kijken, te doen en te kopen. Zie hiervoor ook de flyer bij deze Kompasnieuwsbrief. Breng 
gerust familie, vrienden en bekenden mee; iedereen is welkom! 
 
Continurooster 
We overwegen om in de maanden juni en juli alle vrijdagen een continurooster te draaien, 
zoals we dat gewend zijn op een laatste vrijdag voor een vakantie. Misschien is het, met het 
oog op de vrij lange schoolperiode tot aan de zomervakantie,  prettig voor de leerlingen van 
groep 5 t/m 8 om de laatste weken van het schooljaar elke vrijdag om 14.00 uur uit te zijn. 
In de volgende Kompasnieuwsbrief laat ik u weten of dit idee inderdaad uitgevoerd zal 
worden. 
 
Lege-flessenactie  
Tot aan de zomervakantie houden we een lege-flessenactie voor Jack van der Klooster. Jack 
gaat, samen met een aantal van zijn collega’s, in september 2019 een muskathlon lopen 
voor Compassion. Overigens, collega’s van Jack die ook deelnemen, zijn twee andere 
oud-leerlingen van onze school: Geke van Gurp-Blokland (met één van haar dochters) en 
Shannon van de Kuil. Dit gegeven maakt het extra leuk om met onze basisschool ook een 
klein steentje bij te dragen, lijkt mij. 
Bij beide ingangen van de school staat een boodschappenkar van de PLUS, waar we de 
flessen in gaan verzamelen. Helpt u mee? Bij voorbaat dank! 
 
Cloudwise 
Met de overstap naar Cloudwise zijn de mailadressen van het team hetzelfde gebleven, 
uitgezonderd het mailadres van juf Van den Nieuwendijk. Dit is gewijzigd naar: 
k.vandennieuwendijk@hetkompas-stellendam.nl 
Het lijkt erg op haar oude mailadres, maar het is nét anders. Neemt u er dus even goed 
notitie van a.u.b. 
 
Juf Houweling/juf Klink 
Juf Houweling is gestopt met lesgeven in groep 7; zij besteedt de komende weken volledig 
aan haar studie, met als doel deze vóór de zomervakantie af te ronden. Een enkele keer zal 
ze bij ons op school nog aanwezig zijn, bijv. om in te vallen in een lagere groep. De ouders 
van groep 7 zijn hiervan in een eerder stadium al op de hoogte gesteld. 
Tot aan de zomervakantie zal ik op maandag t/m donderdag groep 7 les geven. Juf Coba 
Klink heeft zich bereid verklaard om, naast haar baan in Ouddorp,  de komende tijd op 
vrijdag les te geven aan groep 7. Dit waarderen we enorm, omdat groep 7 en 8 zo de hele 
week gesplitst kunnen blijven. 
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Juf Van den Nieuwendijk komt tot aan de zomervakantie extra op de vrijdagmorgens voor 
ondersteuning met het oog op groep 7. 
 
U begrijpt dat deze situatie voor het hele team toch wel een extra werkbelasting is, omdat 
een aantal taken van mij nu naar andere teamleden geschoven zijn. Mocht u het idee 
hebben dat u, als ouder, de komende periode onze school ergens meer mee kunt 
ondersteunen, dan houden we ons uiteraard aanbevolen. 
Overigens,  best gepast om hier een keer in de Kompasnieuwsbrief een woord van 
waardering uit te spreken voor ons team, dat ten allen tijde voor de school klaar staat. 
Chapeau! 
 
Meester Jarco 
De illustraties in de Kompasnieuwsbrief moet u nog even missen, omdat meester Jarco met 
ziekteverlof is. Hij is herstellend van een hernia-operatie, die overigens naar wens verlopen 
is. Zijn herstel zal nog wel een aantal weken vergen. Kaartje sturen? Het adres is: Jarco 
Bakelaar, Molendijk 49, 3258 LM Den Bommel. 

 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24 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 
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