
Kompasnieuwsbrief 17 - vrijdag 22 mei 2020 

 

Beste ouders, 

 

De kalender ziet er de komende weken als volgt uit:  

 

Maandag 1 juni Tweede Pinksterdag, geen school 

Dinsdag 2 juni Geen school 

Woensdag 3 juni  De school begint weer (zie rooster) 

Maandag 8 juni  Alle leerlingen mogen weer naar school 

 Start DVS blok 6 ‘We zijn allemaal anders’ 

Donderdag 11 juni Leerlingbespreking (3) 

Vrijdag 10 juli  Tweede rapport mee 

Maandag 13 juli Rapportgesprekken tweede rapport 

Dinsdag 14 juli Rapportgesprekken tweede rapport  

Woensdag 15 juli Een leuk programma voor de leerlingen 

Donderdag 16 juli Laatste schooldag 

 

 

Onderwijsinhoudelijk - DVS blok 6 ‘We zijn allemaal anders’ 

(bijlage) 

Maandag 8 juni hopen we te starten met DVS blok 6 ‘We zijn 

allemaal anders’. De lessen zijn gericht op het leren ontdekken 

van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we 

met die verschillen om kunnen gaan. 

- In groep 1/2 gaat het om het verkennen van de families 

van de leerlingen. 

- In groep 3/4 gaat het over verschillen en 

overeenkomsten in de klas en in families. 

- In groep 5/6 gaat het over verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten. 

- In groep 7/8 zijn de lessen gericht op de diverse levensbeschouwingen. Daarnaast 

wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische 

samenleving en hoe we dat met elkaar hebben georganiseerd.  

We proberen zo veel mogelijk acceptatie en waardering uit te dragen m.b.t. 

overeenkomsten en verschillen in de eigen groep, in de school en in de wereld om ons heen. 

Hierbij hebben we als basis de Bijbel, het onveranderlijke  Woord van God. 



Vraagt u eens aan uw kind(eren) hoe hij/zij de lessen beleeft en wat hij/zij ervan geleerd 

heeft? Het is altijd mooi en ook belangrijk als uw kind merkt dat u geïnteresseerd bent in 

hetgeen in de klas gedaan wordt. 

 

Welkom 

In de startgroep hebben we vier nieuwe leerlingen tegelijk 

ontvangen: Silke Hoek, Lindy Keizer, Lynn van der Kieft en 

Lauran van Oostenbrugge. Deze kinderen zijn allemaal na de 

meivakantie voor het eerst naar school gekomen en ze 

kwamen meteen al zonder hun moeder zelfstandig  het plein 

op en de school in. Heel knap! 

Na de Pinksteren verwachten we ook Annemarie van Schaik nog en dan zijn alle ‘starters’ tot 

aan de zomervakantie compleet. We hopen dat deze kinderen allemaal een fijne en 

leerzame tijd zullen hebben op onze school. 

 

Rooster 

De komende twee weken werken we nog met halve groepen op school, zoals we dat ook 

deze afgelopen twee weken gedaan hebben. In de schooltijden komt een aanpassing op de 

woensdagmorgen. Vanaf volgende week is de schooldag op woensdag voor groep 3 t/m 8 

tot 12.15 uur. Voor groep 5 t/m 8 is dit weer de normale situatie, voor groep 3/4 is dit 

nieuw. Op deze manier wordt wat extra tijd gecreëerd voor de leerlingen van deze groepen.  

Uiteraard is dit besluit genomen met instemming van de MR.  

 Het rooster voor volgende week wist u al, dus dat is een herhaling. Het rooster voor de 

week daarna is iets anders van opzet, omdat dit een korte week is en we toch graag alle 

leerlingen t/m groep 4 twee dagdelen op school zien. 

 

Rooster 

Schooltijden: 
‘s Morgens: van 08.30 tot 11.30 uur 
‘s Middags: van 12.30 tot 15.30 uur 
‘s Woensdags:  

- startgroep, 1/2: van 08.30 tot 11.30 uur 
- groep 3 t/m 8: van 08.30 tot 12.15 uur  

Week 22/schoolweek 33: 
- ‘s Morgens: startgroep/groep 1, 3, 5, 7 
- ‘s Middags: groep 2, 4, 6, 8 

Week 23/ schoolweek 34: 
Voor startgroep t/m groep 4: 

- Woensdagmorgen 3 juni: groep 2, 4 
- Donderdagmorgen 4 juni: startgroep/1, 3 
- Donderdagmiddag 4 juni: groep 2, 4 



- Vrijdagmorgen 5 juni: startgroep/1, 3 
Voor groep 5 t/m 8: 

- Woensdagmorgen, donderdagmorgen, vrijdagmorgen: groep 6 en 8 
- Donderdagmiddag, vrijdagmiddag: groep 5 en 7 

 

NB. In bovenstaand rooster blijft de woensdagmiddag voor alle groepen een vrije middag en 

blijft daarnaast de vrijdagmiddag voor de leerlingen van startgroep t/m groep 4 een vrije 

middag. 

 

Weer allemaal naar school 

Vanaf maandag 8 juni mogen alle leerlingen weer tegelijk naar 

school komen. Een volgende stap in ‘het nieuwe normaal’, waar we 

allemaal blij mee zijn. We zetten in op nog een aantal mooie, 

leerzame weken tot aan de zomervakantie. 

Wat ons betreft gaan we vanaf maandag 8 juni weer over op onze 

gebruikelijke schooltijden, zoals we dit met elkaar gewend zijn. Of 

dit inderdaad mogelijk is, moeten we even afwachten. Er is voor het 

onderwijs nog veel onduidelijk over de praktische kant van de zaak 

én over de al of niet blijvende beperkende maatregelen vanuit de overheid. De komende 

dagen vindt er overleg plaats binnen de PO-raad en andere beroepsorganisaties, alsook 

binnen de gemeente Goeree-Overflakkee, binnen Kindwijs en in ons eigen team. Uiterlijk 

vrijdag 29 mei verwacht ik u meer informatie te kunnen geven. Houd dus rond die datum 

uw mailbox in de gaten. 

Samenvattend: zoals het er nu uitziet mogen alle leerlingen op 8 juni weer naar school 

komen, meer inhoudelijke en organisatorische informatie volgt in een later stadium. 

 

BOUW! 

Leerlingen uit groep 2,3 en enkelen uit groep 4 werken 

met het programma BOUW!, een computerprogramma 

op het gebied van (voorbereidend) lezen. Het plan was 

om het werken met dit programma voornamelijk op 

school te gaan organiseren, met medewerking van een 

aantal ouders. Hiervoor waren de voorbereidingen al 

getroffen, maar met alle corona-perikelen is het de 

afgelopen weken niet mogelijk geweest om op school te 

oefenen. Daarom hebben de leerkrachten destijds aan u gevraagd  of u hiermee thuis wilt 

oefenen met uw kind.  

Deze vraag wil ik hier herhalen. Wilt u in deze weken a.u.b. dagelijks met uw kind in BOUW! 

oefenen? Het is niet zomaar een leuk, vrijblijvend extraatje, maar juist in groep 2, 3 en 4 is 

het leesproces een topprioriteit! En juist ook in die groepen is een stuk ondersteuning en 

stimulans van de leerkracht en van de ouders van enorm belang. Blijft u dus a.u.b. oefenen, 

ook nu de school weer (gedeeltelijk) draait. Het is echt heel belangrijk voor uw kind. 



Wellicht bent/wordt u deze dagen ook benaderd door de leerkracht van uw kind, met 

hetzelfde dringende verzoek. Dan wil ik het hier in de Kompasnieuwsbrief nog eens 

onderstrepen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Heeft u ‘technische’ vragen over het werken met het programma, wendt u zich dan tot juf 

Guijt. Zij is goed op de hoogte m.b.t. de werking van BOUW!. 

 

Thuisaanbod 

Voor de dagdelen dat uw kind niet naar school gaat, krijgt hij/zij ook 

de komende twee weken een thuisaanbod. Dit krijgen de leerlingen 

mee (werkboek, werkbladen, enz.) óf het wordt in de Classroom 

geplaatst. In principe moet uw kind deze opdrachten zonder (al te 

veel) hulp kunnen uitvoeren. Een stimulerende opmerking en 

(soms) enige controle van u blijft natuurlijk altijd zeer gewenst. 

Het is van belang dat de leerlingen het thuisaanbod zorgvuldig en 

aandachtig maken, net zoals dat op school de bedoeling is. Helpt u mee? We hebben elkaar 

nodig om te zorgen dat alle leerlingen ook dit ongewone schooljaar op een voor hen 

passend niveau kunnen afsluiten. Bij voorbaat dank voor uw hulp! 

 

Cito toetsen  

Binnen Kindwijs is besloten dat alle scholen gewoon aan het eind van dit 

schooljaar de Cito toetsen van het leerlingvolgsysteem afnemen. Er zal bij 

de interpretatie van de toetsen meer gekeken worden naar de ontwikkeling 

van de individuele leerling en wellicht iets minder naar de ontwikkeling van 

de groep. De Cito toetsen worden waarschijnlijk in de laatste week van juni afgenomen. 

 

Regel van de maand juni 

Als we ruzie hebben, maken we het direct weer goed. Het is beter dat iedereen dat doet. 

 

Verjaardagen juni 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

8 juni 1 Yara Oosters 5 

9 juni 8 Milan Jansen 13 

9 juni 2 Jabin van Oostenbrugge 6 

15 juni 6 Sarah Tanis 10 

19 juni 8 Lieke Koenraad 12 

25 juni 2 Sarah van der Giessen 6 

30 juni 4 Sybren Klink 7 

 

 

 

 



Datum 

De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 5 juni 2020. Voor alle toekomstige 

data geldt: ze 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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