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Kompasnieuwsbrief 9 
11 januari 2019 
 
 

Maandag 14 januari t/m vrijdag 25 

januari  

Afname Cito-toetsen groep 2 t/m 8 

Dinsdag 22 januari Open huis Stellendamse basisscholen 

Donderdag 24 januari Bezoek ExperiGO (groep 7) 

Vrijdag 25 januari Gastles in het ziekenhuis (groep 1/2) 

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 Rapportgesprekken  

Maandag 18 februari Start groepsplanperiode 2-1 

Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 

maart 

Voorjaarsvakantie 

 
 
Onderwijsinhoudelijk – Koffieochtenden 
Ook dit schooljaar wil ik nog enkele koffieochtenden organiseren. Ik 
vind het fijn en belangrijk om met u in gesprek te zijn over de inhoud 
van ons onderwijs. De ideale situatie is nl. als ouders en school voor 
100% op één lijn zitten. Dit lukt niet altijd, maar dan is het op zijn 
minst wel belangrijk dat we met elkaar in gesprek zijn en dat we 
elkaars mening kennen en begrijpen waarom bepaalde keuzes 
gemaakt worden. 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! 
 
Geboren 
Dinsdag 8 januari is Thomas Meijer geboren. Lukas (groep 2) en Gideon hebben dus een 
broertje gekregen. Hartelijk gefeliciteerd, ouders, en van harte Gods zegen toegewenst bij de 
opvoeding van uw kinderen. 
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Welkom 
Deze week is Lucas van den Boogert begonnen als leerling in de startgroep. Over enkele 
maanden gaat Lucas verhuizen naar Dirksland, maar voorlopig is hij bij ons op school. We 
hopen voor hem op een mooie start van zijn basisschoolperiode. 
 
Collecte kerstfeestviering 
De collecte van de kerstfeestviering van groep 3 t/m 8 bracht het mooie bedrag van € 247,80 
op, inclusief een nagekomen gift. We kunnen van dit geld ongeveer de helft van de 
uitgedeelde kerstboeken betalen. Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Kasten leeg (herhaald bericht) 
T/m vrijdag 18 januari 2019 mogen de leerlingen levensmiddelen die nog goed, houdbaar en 
onaangebroken zijn, meebrengen naar school. U kunt denken aan artikelen die bij u in de 
voorraadkast staan en die u niet gaat gebruiken. Let op: geen alcoholische dranken, speelgoed 
en kleding. We verzamelen de producten in de winkelkarren, die bij de beide ingangen van 
onze school staan. 
Na 18 januari worden de producten door de organisatie opgehaald en bij de voedselbank 
gebracht. Helpt u mee? Bij voorbaat dank!  
 
Open huis 
Dinsdag 22 januari 2019 houden wij van 10.00 tot 11.30 uur open huis voor ouders 
met jonge kinderen. Kent u mensen die een school zoeken voor hun kind? Wilt u hen 
dan op ons ‘open huis’ attenderen? Op diverse plaatsen in het dorp worden ook 
flyers opgehangen, om belangstellenden uit te nodigen. Mochten ouders zich wel 
willen oriënteren, maar op bovenstaande datum verhinderd zijn, dan kunnen zij altijd een 
individuele afspraak met mij maken. 
 

Bezoek ExperiGO 
De komende weken gaan groep 7 en groep 3/4 op bezoek bij ExperiGo in Oude-
Tonge, ons ontdeklab van ‘Kindwijs’. Groep 7 gaat op donderdagmorgen 24 
januari en groep 3/4 op donderdagmiddag  31 januari. De excursie is onder 
schooltijd en beslaat ongeveer de gehele morgen/middag. We zijn op zoek naar 
enkele ouders die kunnen rijden. Kunt en wilt u ons helpen? Meldt u zich dan 
aan bij juf Houweling (groep 7) of juf Flikweert (groep 3/4). Bij voorbaat dank!  

 
Herdenking Watersnoodramp 
Vrijdagavond 1 februari hopen we met de leerlingen van groep 7/8 in schoolverband deel te 
nemen aan de herdenking van de watersnoodramp van 1953. Alle leerlingen die meedoen, 
mogen zich rond 18.45 uur verzamelen bij ‘De Rank’. Om 18.50 uur vertrekken we vandaar in 
een stille tocht naar het monument bij de ingang van ons dorp. Om 
19.00 uur houdt wethouder Markwat daar een toespraak, waarna 
de taptoe geblazen wordt en de wethouder een krans legt. 
Vervolgens lezen leerlingen van de drie basisscholen een gedicht 
voor, waarna 69 rozen bij het monument gelegd worden, voor elk 
slachtoffer één. De namen van alle slachtoffers worden voorgelezen, 
altijd een indrukwekkend moment. Na afloop van de herdenking 
gaan de leerlingen op eigen gelegenheid terug naar huis. 
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Typecursus 
Dit jaar zal er geen typecursus voor de leerlingen van de bovenbouw 
georganiseerd worden. Hoogstwaarschijnlijk gaan we helemaal 
stoppen met de organisatie van een typecursus. Er zijn tegenwoordig 
legio mogelijkheden om dit als ouders zelf te regelen, reden waarom 
wij denken dat dit niet meer via de school zou hoeven te gebeuren. 
 
Binnenkomen leerlingen groep 2 
In het kader van de zelfstandigheidbevordering vragen wij u om uw kind in groep 2 na de 
kerstvakantie zo veel mogelijk alleen naar binnen te laten gaan. We doen dit in stapjes: na de 
kerstvakantie komt uw kind alleen de klas in, na de voorjaarsvakantie vanaf de buitendeur 
alleen de school in, na de meivakantie vanaf het hek alleen verder. Zo wordt uw kind 
voorbereid op het volgende schooljaar. 
 

Veiligheid 
M.i.v. volgende week is het schoolhek aan de Pr. Margrietstraat onder schooltijd afgesloten. 
Het gebeurt té vaak dat er ineens mensen binnen zijn, die we niet verwachtten en die door 
een langslopende jonge leerling binnengelaten zijn. Ook bevinden zich bij tijden personen 
rondom de school waarvan we ons afvragen wat hun bedoeling is. Hierover sta ik in contact 
met de politie.  
Daarom een kleine aanscherping. Wilt u onder schooltijd bij ons naar binnen, belt u dan a.u.b. 
aan bij de hoofdingang. Het hek aan de Schoolstraatkant zit wel dicht, maar is niet op slot.  
 
Vakantierooster 2019-2020 
Met instemming van de MR geef ik u het vakantierooster voor 2019-2020 door. 
 

Start schooljaar 2019-2020 Maandag 2 september 2019  

Herfstvakantie Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019  

Kerstvakantie Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 
3 januari 2020 

Verplichte data 

Voorjaarsvakantie Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020  

Paasvakantie Vrijdag 10 t/m maandag 13 april 2020  

Meivakantie Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020 Verplichte data 

Hemelvaartsdag + vrijdag Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020  

Tweede Pinksterdag Maandag 1 juni 2020  

Zomervakantie Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 
2020 

Verplichte data 

 
Buiten de vakanties kunt u alleen verlof krijgen voor situaties zoals weergegeven op blz. 75 
t/m 79 van onze schoolgids. Aanvragen voor andere omstandigheden mag ik niet toestaan. 
 
Regel van de maand 
Is er niemand in het lokaal? Dan moet het licht uit bij allemaal. 
 

Maatjesplan januari 
De grote maatjes lezen voor aan de kleine maatjes 
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Verjaardagen januari 2019 
 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

01-01-2019 3 Floris Soeteman 7 

05-01-2019 3 Lucinda Slingerland 7 

06-01-2019 8 Pieter Voogd 13 

08-01-2019 7 Emma van Kempen 11 

15-01-2019 7 Geert-Jan Grootenboer 11 

25-01-2019 2 Lukas Meijer 6 

25-01-2019 4 Lisandro Teunisse 8 

25-01-2019 4 Lorenzo Teunisse 8 

 
Nieuwjaarsgroet 
Het nieuwe jaar is al weer anderhalve week oud. Velen van u heb ik persoonlijk het allerbeste 
voor 2019 kunnen toewensen. Diegenen die ik niet gesproken heb, wil ik nog via deze 
nieuwsbrief alle goeds voor 2019 toewensen. Ook in het nieuwe jaar vertrouwen wij op de 
hulp van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die ons niet los zal laten, maar ons 
nabij wil zijn in elke situatie van ons leven. Zijn zegen wens ik u allen toe. 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 25 januari 2019. 
 
Met vriendelijke groet, 

G.A. (Gea) Geneugelijk 
          (directeur) 
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