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Maandag 20 april t/m dinsdag 
5 mei 

Meivakantie 

 

Beste ouders, 

Hoewel er vanuit onze school weinig nieuws is, wil ik u toch een korte Kompasnieuwsbrief 

sturen. Het lijkt me goed als u de belangrijkste zaken zwart-op-wit heeft. 

Ik ben bezig met mijn tweede belronde en ik vind het fijn om van u te horen hoe het met u 

en uw kinderen gaat. Ook ervaar ik het als zinvol om met u van gedachten te wisselen over 

het thuisonderwijs in het algemeen. Ik merk dat u ook een goed en soms intensief contact 

met de leerkrachten heeft. Met elkaar proberen we op de best mogelijke manier door deze 

bijzondere en onzekere periode heen te komen, waarbij we hetzelfde doel hebben, nl. het 

welzijn en de ontwikkeling van uw kind. Dank voor uw medewerking en vertrouwen! 

 

Koningsspelen 

De leerlingen van elke groep hadden vandaag een programma rondom de Koningsspelen. 

Verschillende van u hebben hiervan een foto naar de leerkracht van uw kind gestuurd. Erg 

leuk, om zo mee te kijken met wat de leerlingen thuis deden. Wij hebben een gedeelte van 

de ‘Koningsdagbijlage’ van het Eilanden-Nieuws voor onze school gereserveerd. Als u niet 

wilt dat uw kind met een foto, die u naar de leerkracht gestuurd hebt, in de krant komt, 

geeft u dit dan meteen even aan de leerkracht door? 

 

Hoe verder? 

Zoals u weet voert de regering op 21 april overleg m.b.t. het vervolg van de intelligente 

‘lock-down’ vanaf 28 april. Ik denk dat we allemaal wel zeer benieuwd zijn hoe het verder 

zal gaan met het onderwijs/de scholen. Op dit moment valt daar nog niets van te zeggen. 

Binnen Kindwijs wachten we het persmoment van 21 april af en hebben we op 

woensdagmorgen 22 april overleg met het interne crisisteam en de gemeente 

Goeree-Overflakkee. Woensdagmiddag 22 april overleggen we als directeuren van Kindwijs 

en donderdag 23 april hebben we als Kompasteam een videovergadering. In de loop van die 

donderdagmiddag hoop ik u te mailen over de strategie die we na de meivakantie gaan 

volgen. Het blijft op dit moment dus echt nog even afwachten, voor ons allemaal…. 

 

Buitenschoolse activiteiten 

Enkele dingen voor de periode meivakantie-zomervakantie zijn al wel duidelijk. Binnen 

Kindwijs is het besluit genomen dat tot aan de zomervakantie op geen enkele 

Kindwijsschool gastlessen en excursies uitgevoerd zullen worden. Ook de gastlessen bij 

ExperiGO zijn tot de zomervakantie stopgezet. 

Schoolreizen zullen evenmin doorgang vinden, reeds geboekte schoolreizen zullen worden 

geannuleerd. Dit laatste geldt zowel de eendaagse als de meerdaagse schoolreizen. We 



begrijpen dat dit jammer, en voor groep 8 zelfs heel teleurstellend zal zijn, maar gezien de 

huidige omstandigheden denken we dat dit de meest verstandige keus is. Het is een besluit 

dat we niet graag genomen hadden, maar anderzijds vonden we het ook niet goed om een 

beslissing hierover uit te stellen. Een ieder wil toch graag weten waar men aan toe is. 

 

Over één bijzondere activiteit hebben we nog geen besluit genomen, en dat is de musical 

van groep 8. Hiervoor willen we als Kindwijsdirecteuren de berichtgeving op 21 april 

afwachten. Uiteraard gaan we zeker nadenken over een passende manier om afscheid te 

nemen van onze leerlingen in groep 8, maar of daar ook een musical bij uitgevoerd kan 

worden…… dat is op dit moment echt nog onduidelijk. Ook hier geldt: als er duidelijkheid is, 

laat ik het u weten. 

 

Ten overvloede: bovenstaande besluiten zijn/worden door de Kindwijsdirecteuren 

gezamenlijk genomen en gelden voor alle Kindwijsscholen. 

 

Handdoekzegels 

Dank u voor het sparen van de handdoekzegels. Op dit moment hebben we voldoende. 

Misschien kunt u iemand anders nog blij maken? 

 

Bewegen in de meivakantie  

U weet dat ik in deze tijd behoedzaam ben met het doorsturen van allerhande ideeën en 

tips voor thuis, maar misschien is onderstaande link wel aardig voor de mensen die tips 

zoeken om in de meivakantie thuis te bewegen. 

 

Blijf in beweging!  
 
Sportteam GO, Regiekr8 en CSG Prins Maurits hebben leuke filmpjes voor jullie om lekker 
thuis te kunnen bewegen.  
 
Boter kaas en eieren variaties 
Waterpong 
Hooghouden met een theedoek 
Tennis oefeningen  
 
Gymles 3 groep 1 & 2  
Gymles 3 groep 3, 4 & 5 
Gymles 3 groep 6, 7 & 8 
 
Alle filmpjes zijn te vinden op de Sportteam GO pagina op de website van gemeente 
Goeree-Overflakkee 
 
Veel succes en vooral plezier bij je dagelijkse beweegmomentjes!  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UF8oWEphXN4&list=UUnaoSKqby2MoyjFA-G-gCzA
https://www.youtube.com/watch?v=SBIW09J7XS4&list=UUnaoSKqby2MoyjFA-G-gCzA&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jMAEsQQa0Xk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2EBlidclg1NsZ35acBnfuiYH4GuKnEgZol-eSjAWLh9rQXFg5iytGKCxo
https://www.youtube.com/watch?v=3mtw9nl5Yko&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2nUyqr5-zGfNekj3TJgBn_c9_6kZS6goWlew_MyYuMdNaLlT0TBr4uZro
https://www.youtube.com/watch?v=dzgbehaSP2Q
https://www.youtube.com/watch?v=1v52i6Cpb1g
https://www.youtube.com/watch?v=opPqvb2ZpQ0
https://www.goeree-overflakkee.nl/inwoners/sportteam-go_46526/item/blijf-in-beweging_251944.html
https://www.goeree-overflakkee.nl/inwoners/sportteam-go_46526/item/blijf-in-beweging_251944.html


 
Meivakantie 
Ondanks de omstandigheden hoop ik toch dat u, samen met uw gezin, een fijne meivakantie 
zult hebben. De druk van het schoolwerk is er voor uw kinderen en voor u in elk geval 
enkele weken vanaf. We hopen op mooi weer, zodat een ieder - op een verstandige wijze - 
toch kan genieten van de natuur en de buitenlucht.  
Alle goeds en de zegen van de Heere toegewenst! 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op D.V.  vrijdag 1 mei 2020. 
 

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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