
Kompasnieuwsbrief 7 - vrijdag 6 december 2019 

 

Beste ouders, 

 

De kalender ziet er de komende weken als volgt uit: 

 

Maandag 9 december Start DVS blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’ 

Woensdag 18 december School Maatschappelijk Werk (op afspraak) 

 Kerstfeestviering groep 3 t/m 8, aanvang: 19.00 uur 

Donderdag 19 december Kerstfeestviering startgroep, groep 1/2, aanvang: 18.30 
uur 

Vrijdag 20 december  Continurooster groep 5 t/m 8 

Maandag 23 december t/m 
vrijdag 3 januari 2020 

Kerstvakantie  

Maandag 6 januari Eerste schooldag in 2020 

Woensdag 15 januari  School Maatschappelijk Werk (op afspraak) 

Maandag 20 t/m vrijdag 31 
januari 

CITO-M toetsen, incl. AVI en DMT (groep 3 t/m 8) 

Dinsdag 21 januari Koffieochtend  

Maandag 27 januari Open morgen voor nieuwe leerlingen en hun ouders 

Woensdag 29 januari School Maatschappelijk Werk (op afspraak) 

Donderdag 30 januari  Opbrengstgesprekken en groepsbesprekingen 

Zaterdag 1 februari Herdenking Watersnoodramp 

 

Onderwijsinhoudelijk - We blijven lachen……. 

Werken in het onderwijs is niet gemakkelijk, veel 

leerlingen hebben een bijzondere aanpak nodig, de 

groepen zijn veelal groot, de werkdruk is hoog, de 

salarissen lopen achter, de administratieve verplichtingen zijn soms buiten proportie, enz., 

enz. Via de media bent u er helemaal van op de hoogte. Het is allemaal waar, maar ….. 

werken in het onderwijs is óók mooi en fijn en vaak leuk om te doen. Lachen doen we ook 

nog, meer dan eens om hetgeen leerlingen schrijven/zeggen/doen…. Geniet u mee? 

- Een lamp die in de kamer hangt is een kamerlamp. Een lamp in de keuken is een 

keukenlamp. En hoe heet een lamp voor buiten? Nou, dat is natuurlijk een zon….. 



- Invuloefening om het begrip ‘loodzwaar’  uit te leggen: ‘Zoek iets in de klas dat 

loodzwaar is’. gewichtloos - haartje, vederlicht - papier, licht - boek, zwaar - tafel, 

loodzwaar - de juf …… 

- Uit een opstel: ‘Voor mijn verjaardag krijg ik een aaipet’. 

- Uit een taalles van een tevreden leerling: ‘Ik zou wel/niet op een kasteel willen 

wonen, want …..ik vind het thuis goed genoeg’.  

- N.a.v. een boekpresentatie: ‘Als jij iemand uit het boek zou mogen zijn, wie wil je 

dan zijn? Niemand, want ik ben blij met mezelf’. 

- ‘Noem één regel waar jij je op school aan moet houden. Dat wij moeten luisteren 

naar de juffen. Vind jij dat jij je altijd aan die regel moet houden? Waarom? Ja, want 

de juf is de oudste’.  

- Uit een taalopdracht: ‘Bedenk twee beroepen waarbij je veel energie gebruikt  - 

brandweer en politie. Bedenk ook twee beroepen waarbij je weinig energie gebruikt 

- meester en jufvrouw’. 

Misschien valt het dus toch wel mee met de werkdruk in het onderwijs …..? 😊 

 
(Om herkenning te voorkomen, zijn bovenstaande voorbeelden niet uit de eigen schoolpraktijk, maar 

overgenomen van meester Mark, uit ‘Meester Mark rekent het goed’). 

 

Kerstkaart/Kerstattentie 

Donderdag 12 december hopen we in groep 1 t/m 4 groepsdoorbrekend te werken. We 

willen een 'kerstkaart/ kerstattentie' maken en deze opsturen naar personen die wel een 

blijk van medeleven kunnen gebruiken. We doen dit mede in het kader van ‘burgerschap’. 

U kent vast wel een persoon/ familie die ervan zal genieten om iets dergelijks te krijgen. 

Wilt u daarom vóór 12 december uw kind een standaard envelop (A6) meegeven, met op de 

voorkant het adres (van de betreffende persoon/ familie) en een postzegel. Op de 

achterkant graag in het klein, met grijs potlood de naam van uw kind, zodat wij later nog 

weten van wie de envelop is. Bij voorbaat dank! 

 

Kiwiballen 

De actie voor de kiwiballen is momenteel afgerond, we hebben 

voldoende stickers. Fijn dat er bij veel leerlingen thuis z oveel kiwi’s 

gegeten worden! Heeft u nog stickers liggen? U kunt ze alsnog meegeven, 

want we bewaren ze voor een volgende ronde….. 

 

Kerstfeest groep 3 t/m 8  

Woensdagavond 18 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 Bethel-kerk, Voorstraat 108. Voorafgaand aan de viering verzamelen 

de leerlingen zich in de benedenzaal van de kerk. 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 opbrengst, hoe minder 

we van het schoolbudget hoeven te bekostigen.  

 

Kerstfeest groep 1 en 2 

Donderdagavond 19 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 bij beide ingangen 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 19 december zijn de leerlingen van groep 1 en 2 vrij. 

 

Continurooster 

Vrijdag 20 december heeft groep 5 t/m 8 continurooster. We beginnen op de normale tijd, 

lunchen op school en gaan vervolgens door tot 14.00 uur. Dan zijn de leerlingen vrij en 

begint de kerstvakantie. 

 

Koffieochtend 

Dinsdag 21 januari hopen we de tweede koffieochtend van dit schooljaar te houden. De 

jeugdverpleegkundige, mw. Maria Geertsema, hoopt dan aanwezig te zijn en we willen met 

elkaar nadenken over ‘Positief opvoeden’. Komt u ook? 

 

Open morgen 

Maandag 27 januari 2020 van 10.00 tot 11.30 uur houden alle 

Stellendamse basisscholen  open morgen voor geïnteresseerde 

ouders en hun kind vanaf 2 ½ jaar. Door omstandigheden is dit een 

keer op maandagmorgen, in de hoop dat dit voor niemand 

bezwaarlijk zal zijn. Indien de maandagmorgen voor u onmogelijk 

is, kunt u een afspraak maken om een andere keer onder 

schooltijd te komen kijken. Neemt u hiervoor zelf contact met mij 

op? 

Mocht u ouders kennen die interesse hebben in onze school, wilt u hen dan hierop wijzen? 

Bij voorbaat dank! 

 

 

 



 

Driedaagse schoolreis groep 7/8 

Woensdag 8 t/m vrijdag 10 juli 2020 staat de driedaagse schoolreis voor groep 7/8 op de 

planning. ‘Dat duurt nog wel even’ denkt u misschien. Klopt, maar …… we vragen altijd een 

aantal ouders mee om, samen met juf Van der Kraan, de lieve jeugd gedurende deze drie 

dagen te begeleiden. En vaak moeten ouders ruim van tevoren iets regelen op het werk. 

Vandaar deze vroege oproep: Heeft u zin, tijd, gelegenheid om mee te gaan als leiding van 

de driedaagse schoolreis? Geef dit dan door aan juf Van der Kraan: 

s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl Bij voorbaat dank! 

 

Juf Tanis 

Maandag 20 januari 2020 zal juf Tanis aan haar voet geopereerd worden. Dit is eerder dan 

in eerste instantie gedacht werd. Het voordeel daarvan is, dat juf Tanis (als alles goed mag 

verlopen) weer aan het werk kan zijn als het verlof van juf Wullems begint (eind maart). 

Op dit moment is nog niet bekend wie juf Tanis kan gaan vervangen. De geplaatste 

advertenties (in het RD en in vijf regionale kranten op Goeree-Overflakkee, Tholen, 

Voorne-Putten en in de Hoekse Waard) plus digitale vermelding in de diverse media hebben 

nul komma nul respons opgeleverd. Ik ben bezig om een aantal mensen te benaderen die 

wellicht een dag of anderhalve dag kunnen helpen.  De kans dat er per week drie juffen voor 

de groep komen, is helaas reëel.  

Ik houd u op de hoogte ……. 

 

Ton 

Wie heeft belangstelling voor deze ton? Hij is vorig jaar gebruikt bij de 

musical en degene die hem voor ons gemaakt heeft, hoeft hem niet terug. 

Als u hem wilt hebben, mag u hem komen halen.  

 

Bedankt! 

Van de organisatie van ‘Red een kind’ kregen we een bedankje. Ze zijn erg blij met het 

mooie bedrag van bijna € 1.000,- 
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Meeleven 

We leven mee met de familie Van den Berg uit Ouddorp, waar ds. Van den Berg 

dinsdagnacht 3 december jl. is overleden. Vorig schooljaar was ds. Van den Berg, samen 

met zijn vrouw, Grace en Samuël, bij ons op school om te vertellen over zijn 

evangelisatiewerk in de Roemeense gevangenissen. Alle leerlingen mochten toen ook een 

kijkje in de verbouwde touringcar nemen en ze waren onder de indruk van hetgeen ds. Van 

den Berg vertelde. Met respect denken we daaraan terug. Mw. Van den Berg en haar 

kinderen wensen we de troost en nabijheid van de Heere toe. ‘Hij is nabij de ziel die tot Hem 

zucht, Hij troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht’ (Psalm 145 vers 6). 

 

Datum 

De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 december 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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