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Kompasnieuwsbrief 7 
30 november 2018 
 

Woensdag 5 december Pakjesmorgen 

Dinsdag 11 december Bijeenkomst Vrienden van Het Kompas 

Woensdag 19 december Kerstfeestviering groep 3 t/m 8 (aanvang: 19.00 uur, 

Bosschieterstraat) 

Donderdag 20 december  Kerstfeestviering groep 1/2 (aanvang: 18.30 uur, hal van de 

school) 

Maandag 24 december t/m 

vrijdag 4 januari 

Kerstvakantie 

Maandag 14 januari t/m 

vrijdag 25 januari  

Afname Cito-toetsen groep 3 t/m 8 

Dinsdag 22 januari Open huis Stellendamse basisscholen 

 
 
Onderwijsinhoudelijk – Leesfolder 
Naast een rekenfolder voor ouders en een schrijffolder voor 
ouders, hebben we ook een leesfolder. U vindt deze in de 
bijlage. Leest u de folder eens rustig door. Wilt u erover in 
gesprek? Neem dan contact op met de juf van uw kind. 
 
Actie schoenendoos 
Vrijdag 23 november jl.  zijn 57 gevulde schoenendozen voor de actie ‘Schoenendoos’  
ingeladen en door mw. Corianne Roon weggebracht naar het inzamelpunt in Zuidland. Fijn 
dat weer zoveel kinderen wilden helpen om iets leuks te geven aan kinderen die het veel 
minder goed hebben dan wij. Hartelijk dank aan alle kinderen en hun ouders én dank aan 
mw. Roon die de gevulde schoenendozen weer wilde wegbrengen.  
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Spelletjes in ‘Het Spectrum’ 
Dinsdagmiddag 27 november jl. zijn de leerlingen van groep 6 naar ‘Het Spectrum’ geweest, 
om daar gezelschapsspelletjes te doen met de bewoners. De mensen daar hebben genoten 
van de aandacht en de gezelligheid. Voor onze jeugd was het een leuke en leerzame 
oefening in het ‘omzien naar elkaar’.  
 

 
 
Herlabeling ‘School op Seef’ 
Donderdagmiddag 29 november jl. was de herlabeling van ‘School op Seef’. Zowel 
wethouder Feller, als dhr. Ronald Wittenberg van ‘School op Seef’  waren erg tevreden over 
ons verkeersonderwijs. Vandaar dat we nu voor de derde keer het label ontvangen hebben. 
Hieronder leest u een verslag van de uitreiking, gemaakt door een leerling: 
 
‘Op 29 november kreeg de school ‘Het Kompas’ hun 3e label van ‘School op Seef’, voor 20 
punten. Er waren speciaal voor dat moment 4 mensen: de wethouder (Peter Feller), de 
assistent van de wethouder (Diana), een vrouw van de krant (Sam) en een meneer van 
‘School op Seef’(Roland). Ook kreeg mevrouw Geneugelijk een waardebon van € 250,- voor 
leuke dingen voor de verkeersles, en de rekening mocht naar de gemeente gestuurd worden. 
Ook zongen de kinderen een lied over het verkeer. Ook kregen mevrouw Biemond en 
mevrouw Klink een bosje bloemen voor hun hulp bij de verkeerslessen’ (Emma van Kempen)  
 

 
 
Vrienden van Het Kompas 
Dinsdagmiddag 11 december zal de eerste activiteit met de Vrienden van het Kompas 
plaatsvinden. De Vrienden krijgen hiervoor een uitnodiging. 
Weet u nog opa’s, oma’s, of anderen die onze school een warm hart toedragen en Vriend 
van Het Kompas willen worden? Geeft u dit dan door aan de leden van de MR: juf Van der 
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Ham, juf Van den Nieuwendijk, dhr. Wilco van der Welle of dhr. Bob van der Wende, dan 
zorgen zij voor een aanmeldingsformulier. 
 
Donkere dagen  
De dorpsraad van Stellendam heeft evenals vorig jaar weer een ‘donkere dagen’ activiteit 
bedacht voor de drie Stellendamse basisscholen. Elke leerling mag weer een wensbal 
versieren, met daarin de naam van iemand aan wie ze iets speciaals willen geven voor de 
feestdagen, met de reden  waarom. Op deze manier kunnen we concreet een stukje 
aandacht geven aan mensen in onze omgeving die oud, ziek, eenzaam, enz. zijn. We spreken 
hier met de leerlingen over vanuit onze christelijke identiteit. U kunt thuis alvast met uw 
kind bespreken wie volgens u hiervoor in aanmerking komt. 
De leerlingen nemen de versierde bal mee naar huis. Op woensdagavond 12 december zal 
er een gemeenschappelijke Kerstzang zijn bij het ‘Haegse Huus’, waar het hele dorp welkom 
is. U kunt daarna samen met uw kind de eigen versierde wensbal in de boom (laten)  
hangen. Op een later tijdstip bepaalt de dorpsraad dan welke wensen vervuld worden. 
Mocht er nog meer informatie naar de scholen komen, dan laat ik het u uiteraard weten. 
Overigens zal in de regionale media ook aandacht aan dit gebeuren besteed worden. 
 
Kerstfeest groep 3 t/m 8  
Woensdagavond 19 december hopen we met de leerlingen van groep 3 
t/m 8, hun ouders en andere belangstellenden het Kerstfeest te vieren.  
Deze viering begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de kerk aan de 
Bosschieterstraat. Voorafgaand aan de viering verzamelen de leerlingen 
zich in de grote zaal van ‘De Rank’. Dit mag vanaf 18.45 uur. Wilt u uw 
kind(eren) niet vóór dit tijdstip bij ons afleveren? Tijdens de viering is er 
geen collecte. Bij de uitgang van de kerk staan 2 leerlingen met een 
collectezak, waarin de volwassenen een gift kunnen doen. Deze collecte beveel ik bij u aan; 
van de opbrengst bekostigen we een deel van de kerstboeken die alle leerlingen krijgen. Hoe 
meer de collecte opbrengt, hoe minder we van het schoolbudget hoeven te bekostigen.  
 
Kerstfeest groep 1 en 2 

Donderdagavond 20 december hopen we met de leerlingen van 
groep 1 en 2 het Kerstfeest te vieren in de hal van de school. Voor 
deze viering nodigen we de desbetreffende ouders en grootouders 
van de leerlingen uit. Het is niet de bedoeling dat broertjes en 
zusjes uit de andere groepen bij deze viering aanwezig zijn! 
De viering begint om 18.30 uur. Een kwartier voor aanvang, dus 

om 18.15 uur, gaat de buitendeur open. 
Tijdens deze viering is er in het speellokaal een crѐche voor kinderen van 0 tot 4 jaar en 
kinderen uit groep 3 t/m 5. Oudere kinderen in de basisschoolleeftijd mogen, als u geen 
andere mogelijkheid heeft,  eventueel ook op de crѐche komen. Liever hebben we echter 
dat u hiervoor zelf een oplossing zoekt. 
Donderdagmiddag 20 december zijn de leerlingen van groep 1 en 2 vrij. 
 
Kerstkaarten  
In deze tijd sturen veel mensen elkaar een kerstkaartje. Een traditie, waar ook leerlingen 
onderling soms aan meedoen (hoewel wij dit vanuit school niet stimuleren). De volgende 
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afspraak hebben we erover gemaakt: als kinderen elkaar op school een kaartje willen geven, 
mag dit alleen op de laatste dag voor de kerstvakantie, nl. vrijdag 21 december. Dit geldt 
voor alle groepen.  
 
Continurooster 
Vrijdag 21 december draaien we in groep 5 t/m 8 weer een 
continurooster. Wilt u uw kind die dag een lunchpakket en drinken 
meegeven? We zijn dan om 14.00 uur uit.   
 
Kiwiballen 
We sparen weer stickers van kiwi’s, om een aantal kiwiballen te krijgen. 
Helpt u mee? De leerlingen kunnen de stickers inleveren bij meester 
Jarco. Hij werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. 
 
Woord en Daad 
In de maand december maken de leerlingen van groep 3/4 een aardigheidje voor ons 
sponsorkind van Woord en Daad. 
 
Regel van de maand december 
Wees altijd eerlijk en oprecht, in wat je doet en wat je zegt. 
  
Maatjesplan december 
Kleine maatjes laten cadeautjes van pakjesmorgen aan grote maatjes zien. 
 
Verjaardagen december 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

14 december 4 Arwin van den Houten 9 

14 december 2 Daniël van Maurik 6 

17 december 7 Anna van der Giessen 11 

21 december 2 Wietske Hoek 6 

22 december 6 Nanda Tanis 10 

27 december 8 Ruben Moijses 12 

 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14 december 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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Het Kompas is onderdeel van:       
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