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Kompasnieuwsbrief 3 
22 september 2017 
 
 

Maandag 25 september Informatieavond overgang PO/VO voor ouders groep 8 (in 

Sommelsdijk) 

Maandag 25 september t/m 

vrijdag 6 oktober 

Afname ZIEN! groep 1 t/m 8 

Woensdagavond 27 

september 

Bespreking NIO groep 8 

Donderdag 28 september Informatieavond overgang PO/VO voor ouders groep 8 (in 

Ouddorp) 

Maandag 2 oktober t/m 

dinsdag 31 oktober 

Christelijke kinderboekenmaand, thema ‘Bibbers in je buik’ 

Vrijdag 6 oktober Koffieochtend  

Dinsdag 10 oktober Ramen zemen 

Woensdag 11 oktober Ramen zemen (reservedatum bij slecht weer) 

Donderdag 12 oktober Foto Koch (groep en individueel) 

 Inloop in de groepen (15.30 – 16.00 uur) 

Vrijdag 13 oktober Juffendag  

Start ‘DrinkWater’ 

Maandag 16 t/m vrijdag 20 

oktober 

Herfstvakantie 

Maandag 23 oktober Studiedag van het team, leerlingen vrij 

Dinsdag 31 oktober Actie Lightwise voor groep 5 t/m 8 

 
Onderwijsinhoudelijk – De Vreedzame School (DVS)  

Een conflict ‘oplossen’ met een klap, omdat je nu eenmaal boos bent. 
Iemand anders uitschelden, en roepen dat je toch vrijheid van 
meningsuiting hebt. Of nog simpeler: de jas van een ander niet op 
willen rapen, omdat die niet van jou is, of de deur niet meer 
openhouden voor iemand die na jou binnenkomt.  
Van wie moeten kinderen leren dat je zó niet met elkaar omgaat? In de 

eerste plaats van hun ouders. Opvoeding en het geven van het goede voorbeeld begint 
thuis. Maar ook de school heeft hierin een belangrijke rol. Daarom vervolgen we ook dit jaar 
het traject ‘De Vreedzame School’. Het programma van ‘De Vreedzame School’ streeft 
ernaar om kinderen te leren:  
1. op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen; 
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2. constructief conflicten op te lossen; 
3. verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap; 
4. een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen; 
5. volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht. 
De lessen DVS geven wij vanuit onze christelijke identiteit. Alleen van daaruit kunnen we, 
samen met de leerlingen, bovenstaande principes ons (meer) eigen maken.  
‘De Vreedzame School’ is een traject waarbij niet alleen leerlingen en leraren betrokken zijn, 
maar ook de ouders. U krijgt dit jaar dan ook weer na afronding van een blok de ouderbrief 
met algemene informatie én informatie vanuit onze eigen school. In de bijlage bij deze 
Kompasnieuwsbrief vindt u de ouderbrief van blok 1 ‘We horen bij elkaar’. Dit blok is de 
afgelopen weken in alle groepen behandeld. In de ouderbrief leest u er iets over hoe dat in 
groep 1/2 gegaan is. 
Neemt u ook eens een kijkje op de website www.devreedzameschool.nl U vindt hier veel 
leerzame informatie. Anderzijds is het voor ons fijn als u ervaringen die u thuis opdoet met 
de DVS, naar ons terugkoppelt. Dan kunnen we echt sámenwerken! 
 
Nieuwe leerlingen 
Bob van der Linden en Naómi de Waal zijn na de zomervakantie gestart in 
groep 1. De komende weken verwachten we Nathan Klink, Wieke 
Hakvoort en Daniël Bouman ook op onze school. Groep 1 heeft dan in 
totaal 10  leerlingen. Hartelijk welkom en een fijne schooltijd gewenst op 
‘Het Kompas’.   
 

Luizencontrole 
De herhaalde luizencontrole op maandag 11 september heeft gelukkig geen narigheid 
opgeleverd: alle hoofden waren ‘schoon’.  
 
NIO gesprekken 
De NIO gesprekken voor groep 8 zullen plaatsvinden op woensdagavond 27  september. De 
ouders van deze leerlingen hebben hiervoor via de leerkracht een rooster ontvangen. 
 
Koffieochtend 
Vrijdag 6 oktober is de eerste koffieochtend van dit schooljaar. Deze keer wil ik het graag 
met u hebben over het vak Engels op onze school en/of over een onderwerp wat momenteel 
nogal in de belangstelling staat: het verschil tussen jongens en meisjes in het onderwijs. We 
beginnen rond 08.30 uur in het lokaal van Kibeo. Koffie/thee kunt u in de keuken pakken. 
Komt u ook? 
 
Ramen zemen 
Dinsdag 10 oktober staat gepland voor de halfjaarlijkse ramenzeembeurt. Alle ramen aan de 

buitenzijde van de school moeten weer gezeemd worden. Om dat met 
énkele ouders te doen, is een grote klus. Samen met een tiental andere 
ouders is het goed te doen. Komt u helpen? De start is om 08.30 uur. 
Komt u iets later, dan is dat uiteraard ook goed. Het is fijn als u uw 
eigen emmer en zeemspullen meebrengt. Bij voorbaat hartelijk dank! 
Als het op dinsdag ongeschikt weer is, wijken we uit naar woensdag 11 
oktober. 
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Foto Koch 
Donderdagochtend 12 oktober komt Foto Koch voor het maken van 
groepsfoto’s en individuele foto’s. Tip: wit/zwarte kleding geeft meestal 
geen mooi effect op dergelijke foto’s.  
Foto’s met niet-schoolgaande broertjes/zusjes worden tussen 11.50 en 
12.30 uur gemaakt. U kunt dan zo binnenlopen; als u even moet 
wachten, kan dat in de hal van de onderbouw. 
 

Christelijke kinderboekenmaand 
De maand oktober is de christelijke kinderboekenmaand. Dit jaar is het thema: ‘Bibbers in je 
buik’, met als motto: ‘Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je’. In alle groepen zal er 
aandacht besteed worden aan het thema. Op de juffendag organiseren we een gezamenlijk 
moment met groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 rondom het thema. 
 

Juffendag  
Op onze school vieren alle juffen op dezelfde dag hun 
verjaardag, namelijk op de juffendag. Dit jaar is dat op 
vrijdag 13 oktober. We bieden de leerlingen dan een gezellig programma aan en ze krijgen 
een traktatie tijdens de les en  in de pauze. Het is de bedoeling dat de leerlingen wel hun 
eigen drinken voor in de pauze meebrengen. Cadeautjes aan de juf worden er ter 
gelegenheid van deze dag niet gegeven.  
Soms komen leerlingen op de juffendag verkleed naar school. Dat mag, maar het hoeft 
beslist niet. Wat dit betreft mag u doen wat u en/of uw kind prettig vindt.  
De school begint die dag gewoon om 08.30 uur en de leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn ook 
op de normale tijd (11.50 uur) uit. 
Elke leerkracht organiseert een gezellig programma met de eigen groep.  
 
Start ‘DrinkWater’ 
Eveneens op de juffendag starten we met het project ‘DrinkWater’. Het is de bedoeling dat 
alle basisscholen op Goeree-Overflakkee mee gaan doen aan ‘DrinkWater’. Wij zijn een van 
de eerste scholen die gaan deelnemen. Met dit project wordt het drinken van water op 
school gepromoot en gestimuleerd. Er komt daarvoor een feestelijke aftrap op de juffendag.  
 
Continurooster 
Vrijdag 13 oktober hanteren we in groep 5 t/m 8 een continurooster. De leerlingen lunchen 
op school, samen met de leerkrachten. Geeft u uw kind een lunchpakket en drinken mee? 
Daarna hebben ze een korte pauze en om 12.15 uur beginnen de lessen weer. Om 14.30 uur 
is de school uit. 
 
English course 
Voor leerlingen uit groep 7 en 8 wordt op CSG Prins Maurits de English course gegeven. Deze 

cursus start pas in maart 2018, maar de inschrijving is al wel 
geopend via www.csgpm.nl (inschrijving sluit op 30 november). 
Op de website lijkt het alsof de uitnodiging alleen voor groep 8 
bestemd is, maar ook leerlingen voor groep 7 komen in 
aanmerking. Er is plaats voor 100 deelnemers. 
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Kiwistickers 
We sparen nog steeds kiwistickers. Inmiddels hebben we 
een aantal schoolsetjes bij elkaar en …. daarnaast gaan we 
ook weer sparen voor kiwiballen. Helpt u mee? De stickers 
kunnen ingeleverd worden bij juf Sperling. Bij voorbaat 
dank!  
 
Ouderbijdrage  
Zoals gebruikelijk vragen we u in de maand september een vrijwillige bijdrage voor de 
school, om wat extra dingen te doen die het voor de kinderen net iets leuker maken. Op blz. 
56 van onze schoolgids kunt u lezen waar we dit geld zoal aan besteden. Het tarief is € 5,- 
per kind. Dit bedrag is heel laag. Vraagt u het gerust na bij andere basisscholen, er is (bijna) 
geen enkele school die zo’n laag tarief hanteert. Wat zou het fijn zijn als u daarom allemaal 
uw bijdrage wilde leveren! Wat we van dit geld aanschaffen, kopen we immers ook voor úw 
kind …..! 
Sommige ouders geven iets meer. Dat mag; graag zelfs. 
Het rekeningnummer waarop u uw bijdrage kunt storten is: NL 30 RABO 0361 3503 17. Bij 
voorbaat hartelijk dank. 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 6 oktober. Voor alle genoemde data 
geldt: zo de Heere wil en wij leven. 
 
Met vriendelijke groet, 

G.A. (Gea) Geneugelijk 
          (directeur) 
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