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Kompasnieuwsbrief 10 
25 januari 2019 
 

Donderdag 31 januari Bezoek ExperiGO (groep 3/4) 

Vrijdag 1 februari Herdenking Watersnoodramp 

Maandag 4 februari Start DVS blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’ 

Vrijdag 8 februari  Eerste rapport mee 

Maandag 11 februari Rapportgesprekken 

Dinsdag 12 februari Gastles bibliotheek (groep 5/6) 

 Rapportgesprekken  

Donderdag 14 februari Koffieochtend  

Maandag 18 februari Start groepsplanperiode 2-1 

Dinsdag 19 februari  Excursie Haringvlietsluizen/Rijkswaterstaat 

(groep 5/6) 

Donderdag 21 februari Groepsfoto’s  

Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 

maart 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 4 maart Studiedag voor het team, leerlingen vrij 

Donderdag 7 maart Leerlingbespreking 

Vrijdag 8 maart Gastlessen + start actie voor het goede doel 

Maandag 11 maart Boekpromotie medewerker bibliotheek 

Maandag 11 t/m vrijdag 15 maart Open lessen  

 
Onderwijsinhoudelijk – De Vreedzame School (bijlage) 
In alle groepen is blok 3 van DVS bijna afgerond. Zoals we gewend zijn, 
krijgt u aan het eind van een blok een ouderbrief. Deze keer is de 
ouderbrief gevuld door groep 3/4.  
Wilt u (weer) eens meemaken hoe we aan DVS werken? Half maart 
bieden we u de gelegenheid om een les in de groep van uw kind(eren) 
bij te wonen.  
 
Hoofdluis 
Donderdag 17 januari jl. was er luizencontrole. Alle hoofden zijn schoon bevonden. Dank 
aan de moeders die de controle uitvoerden. 
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Excursie groep 1/2 
Vanmorgen zijn de leerlingen van de startgroep, groep 1 en 2 naar het ziekenhuis in 
Dirksland geweest. Ze hebben daar veel gezien, gehoord en geleerd. Ze mochten een baby 
verzorgen, medicijnen met een spuitje in het infuus spuiten, zelf meten, een arm of voet van 
gips passen en nog veel meer…. 
Dank aan de ouders die gereden hebben! 
De foto’s van deze leerzame ochtend komen op de website. Zijn er ouders die ook nog leuke 
foto’s hebben van het bezoek aan het ziekenhuis, dan mogen die naar juf Wullems worden 
gemaild. We plaatsen ze dan ook op de website. 
 

 
 

Herdenking Watersnoodramp 
Vrijdagavond 1 februari  hopen we met de leerlingen van groep 7/8 deel te nemen aan de 
herdenking van de Watersnoodramp. Voor meer informatie: zie Kompasnieuwsbrief 9. 
 
Rapportgesprekken 
Maandag 11 en dinsdag 12 februari houden we de rapportgesprekken n.a.v. het eerste 
rapport. In de bijlage vindt u het aanmeldingsformulier. Wilt u dit uiterlijk vrijdag 1 februari 
ingevuld terugmailen naar juf Van den Nieuwendijk? k.vdnieuwendijk@hetkompas-
stellendam.nl Vrijdag 8 februari ontvangt u dan van juf Van den Nieuwendijk het rooster 
voor de desbetreffende avonden. 
De rapportgesprekken zijn niet voor groep 8. Met deze ouders en hun kind voeren we op 
een ander moment verwijzingsgesprekken. Juf Van der Kraan maakt daarvoor een apart 
rooster, net als destijds voor de NIO-gesprekken. 
 
Koffieochtend (herhaling) 
De eerstvolgende koffieochtend is op donderdag 14 februari, vanaf 
08.30 uur. Graag wil ik dan met u nadenken over het nieuwe 
schoolplan, wat voor de komende 4 jaar geldt. Komt u ook naar deze 
koffieochtend? Ook als u nog nooit geweest bent: hartelijk welkom! 
 
Groepsfoto’s 
Donderdagmorgen 21 februari zullen de groepsfoto’s van dit schooljaar gemaakt worden 
door mw. Corina Roon en mw. Tanja Ista. 
 
Actie voor het goede doel 
Jaarlijks houden we een actie voor een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen voor het 
evangelisatiewerk van ds. Van den Berg uit Ouddorp. Ds. Van den Berg gaat een aantal keer 
per jaar samen met zijn vrouw en enkele kinderen in gevangenissen in Roemenië het 
Evangelie verkondigen. Ze rijden daarheen met een verbouwde touringcar, waarin ze in hun 
Roemeniëweken leven en slapen. Hieronder leest u een gedeelte uit een interview met ds. 
Van den Berg (Waarheidsvriend, april 2016). 
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DS. C. VAN DEN BERG IS GEVANGENISPREDIKANT IN ROEMENIË 
 

Vanaf 1982 bezoekt het gezin van ds. C. van den Berg christenen in het 
voormalige Oostblok. Tijdens een weekdienst in Roemenië wordt hij 
gevraagd om mee te gaan naar een gevangenis. Wat is zijn taak precies? 
'Het werk dat ik voor de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) vervullen mag, 
heeft twee poten. 

Ik werk onder gevangenen in Roemenië en ik geef les in missiologie aan het Protestants 
Theologisch Instituut (PTI) van de Hongaarse Gereformeerde Kerk (en van de Lutherse Kerk 
en de Unitariërs) in Roemenië. Aan het PTI mag ik gastlessen geven aan vijfde- en zesdejaars 
studenten. 

In de gevangenissen houden we korte diensten, zingen we (mijn vrouw en zes van onze 
kinderen reizen nog steeds mee) en bidden we met de gevangenen. Tevens mogen we overal 
lectuur achterlaten.’ 

Zegen 

Wat is de betekenis van uw werk? 

‘Laat ik eerst iets zeggen over het les geven in missiologie. Ik heb het gevoel dat de 
Hongaarse Gereformeerde Kerk in Hongarije een kerk is die wat aan kracht inboet. Voor de 
Hongaren is het best moeilijk om zich staande te houden in Roemenië. Het aantal 
kerkgangers loopt op veel plaatsen terug en gemeenten vergrijzen. De laatste jaren is er niet 
veel aan zending gedaan. Het zou mooi zijn als er een vuur gaat branden en er een ijver 
ontstaat om mensen bekend te maken met het Evangelie. Immers, een kerk die leeft, treedt 
naar buiten. Twee jaar geleden vertelden twee studenten mij onder tranen hoe de 
gastcolleges antwoord gaven op hun vragen over de richting in hun leven. Dan ben je 
dankbaar dat de Heere dit zo heeft geleid. 

Wat betreft het werk in gevangenissen mogen we bemerken dat de verkondiging van het 
Woord en de daarop volgende bijbelstudies vrucht afwerpen. We mogen op elke reis wel 
getuigenissen horen van gevangenen en soms van bewakers die tot verandering zijn 
gekomen. Tijdens een reis bezoeken we tien tot twaalf gevangenissen door het hele land 
heen. Ik denk aan een gevangene, die ruim negen jaar gezeten had, nog een half jaar gaan 
moest, maar acht jaar eerder in het hart gegrepen was onder een preek die we toen hielden. 
Ook denken we aan een bewaker die 23 jaar zijn werk deed, ooit uit het leger kwam en wel 
met een ijzeren vuist discipline wilde aanbrengen onder de gevangenen. Hij zag echter hoe 
gevangenen bijbelstudie deden en verbaasde zich erover dat wij elk jaar terug kwamen. Hij 
raakte zelf onder de indruk van het Woord door de preken heen en getuigt nu dat hij de 
Zaligmaker Jezus Christus mag kennen. 

Vrijdagmorgen 8 maart hoopt ds. Van den Berg in alle groepen een gastles te komen geven. 
Daarna starten we een cakeverkoopactie, waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor het 
werk van de dominee. Over deze actie krijgt u in een volgende nieuwsbrief meer informatie. 
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ExperiGO 
Diverse groepen van onze school zijn inmiddels een keer naar ExperiGO geweest. Anderen 
gaan binnenkort. De leerlingen vinden het over het algemeen erg interessant. In de klas gaan 
we ermee verder. Dank aan de ouders die wilden rijden en helpen bij de begeleiding. 
 
Robotica in de klas 
Na de opgedane kennis in ExperioGo gaan de leerlingen in de klas ook aan de slag met 
Robotica. Hier volgen enkele foto’s uit groep 5/6, waar de leerlingen enthousiast met de 
Beebot, Ozoobot en CodeWise aan de slag zijn. De komende tijd zullen we ook aan de slag 
gaan met o.a. Lego We Do en Lego Mindstorms.  
 
 

 
 
Sponsorloop 2017-2018 
De achterliggende maanden hebben we een aantal leuke, extra materialen gekocht van de 
opbrengst van de sponsorloop van vorig schooljaar. We kochten houtbranders, waar de 
leerlingen van groep 8 mee aan de slag gegaan zijn, motortjes en batterijhouders voor de 
knutselles van groep 5 t/m 8, mini-kliko’s voor het thematisch werken in groep 1 t/m 4, 
materiaal om te mozaïek te maken, textielverf en materiaal om te werken met linoleum. 
Allemaal zaken die we, normaal gesproken, niet snel zo zouden kopen. Nogmaals dank voor 
uw bijdrage. 
 
TSO 
Als uw kind maar af en toe overblijft, is dat prima, maar wilt u uw kind wel vooraf aanmelden 
bij de overblijfmoeder van die dag? Bij voorbaat dank! 
 
Kaartje sturen 
Ons oud-schoolgenootje Tess van Koppen is voor een langer verblijf opgenomen in de 
kinder- en jeugdkliniek van het Erasmus MC. Voor Tess en voor haar ouders en zusjes best 
ingrijpend. Laten we Tess allemaal een kaartje sturen, dat vindt ze zeker leuk, want ze houdt 
ervan om post te krijgen. Op verzoek van de kliniek a.u.b. geen kaarten met "beterschap" of 
"sterkte", maar "vrolijke" kaarten, waar Tess van opkikkert. 
Bij voorbaat dank, ook namens de ouders van Tess!  
Het adres is: 
Tess van Koppen 
Erasmus MC – Sophia 
Kinder- en jeugdkliniek 
Wytemaweg 8 
3015 CN Rotterdam  
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Maatjesplan  
In de maand februari spelen de maatjes met elkaar gezelschapsspelletjes. 
 
Regel van de maand februari 
Ho, ho, we vertellen geen lelijke dingen over elkaar, dat vinden we heel naar. 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 februari 2019. Voor alle 
toekomstige data geldt: zo de Heere wil en wij leven. 
 
Met vriendelijke groet, 

G.A. (Gea) Geneugelijk 
          (directeur) 
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