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Kompasnieuwsbrief 21, vrijdag 6 juli 2018 
 
Beste ouders, 
 
Om u te behoeden voor een aantal losse mailtjes, ontvangt u vandaag een tussentijdse, 
korte, Kompasnieuwsbrief. 
 
Driedaagse schoolreis 
De leerlingen van groep 7/8 hebben een geslaagde schoolreis gehad en zijn zonder 
ongelukken weer thuis gekomen. Dank aan God, die hen bewaarde! 
 
Waterfestijn 
Maandagmiddag 9 juli a.s. hebben we een waterfestijn, wat georganiseerd wordt door onze 
activiteitencommissie. Van 14.30 tot 15.15 uur wordt het een gezellige, natte boel op de 
beide schoolpleinen. De kinderen mogen eigen waterspeelgoed meebrengen, maar er is ook 
materiaal van school wat iedereen mag gebruiken. 
Bij heel warm weer is zwemkleding aan te raden, bij ‘gewoon’ warm weer mogen de 
kinderen ook in hun ‘gewone’ kleding spelen. De keus is aan u! Een handdoek meebrengen is 
voor iedere leerling aan te raden.  
Komt u gerust even kijken! Welkom! 
 
Spelletjesdag 
Woensdag 11 juli hebben we spelletjesdag. Voor de leerlingen van startgroep t/m groep 4 is 
dat op het plein, de leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan weer een leuke vossenjacht door het 
dorp doen. Verzoek aan alle leerlingen om, zoals  gewoonlijk, drinken en iets erbij voor in de 
pauze mee te brengen. Daarnaast krijgen de leerlingen van de school extra drinken en iets 
lekkers erbij. Ook bij de pannenkoeken zorgen wij voor drinken. Het is wel handig als de 
leerlingen een eigen bord en bestek meebrengen.  
Alle groepen, behalve groep 8, zijn deze dag om 12.15 uur uit. Groep 8 gaat dan nog verder 
met de generale repetitie van de musical. 
 
Afscheid groep 8 
Woensdagavond 11 juli nemen de leerlingen van groep 8 afscheid van de basisschool. Deze 
avond is bestemd voor de eigen ouders en grootouders. 
 
Laatste schooldag 
Donderdag 12 juli is de school om 14.30 uur uit. ’s Avonds zijn alle leerlingen en hun ouders 
welkom bij de opvoering van de musical. Deze avond nemen we ook afscheid van de juffen 
Tanis, Sperling en Verduijn. Zij zullen zich opstellen bij de tafeltennistafel op het plein, waar 
u hen de hand kunt drukken. 
Alle andere teamleden staan bij de uitgang van het plein. We willen elkaar daar graag een 
fijne vakantie toewensen, en u krijgt ook, zoals gebruikelijk, nog een kleine attentie. 
 
Zomervakantie 
De eerste vakantiedag voor de leerlingen is vrijdag 13 juli. 
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Vacature groep 7 
Ook de derde advertentieronde heeft geen sollicitanten opgeleverd. Omdat de vakantie 
nadert, is er besloten tot de volgende oplossing. Ikzelf zal, samen met juf Christineke 
Houweling uit Oude Tonge, les gaan geven aan groep 7. Juf Houweling is in de laatste fase 
van haar opleiding, mag wel zelfstandig een groep draaien, maar heeft nog geen diploma. Dit 
diploma hoopt zij half november te behalen. Op maandag, donderdag en vrijdag geeft juf 
Houweling les, onder mijn supervisie. Op dinsdag en woensdag heb ik groep 7; juf Houweling 
is dan wel op school aanwezig voor haar eigen studieopdrachten, maar geeft geen les. Als juf 
Houweling haar diploma behaald heeft, kijken we of zij op onze school kan blijven werken óf 
dat zij overstapt naar een andere school.  
Op donderdagavond 12 juli is er gelegenheid om met juf Houweling kennis te maken. 
Tijdens de informatieavond (voor de ouders van groep 7 zal dat op donderdag 6 september 
zijn) hoop ik u inhoudelijk verder bij te praten. 
 
Vacature groep 8 
Juf Van der Kraan heeft zich bereid verklaard om volgend schooljaar de hele week aan groep 
8 les te geven. Echter, één vrije middag is bij een full-time benoeming wel gebruikelijk.  
We hebben niemand om juf Van der Kraan een middag te vervangen, dus ook hier een kleine  
vacature. Zolang daarvoor niemand gevonden is, neemt juf Van der Kraan geen vrije 
middagen op. 
 
U wist het al, maar u merkt het nu ook echt: het lerarentekort wordt groter. Dat is geen fijn 
vooruitzicht en het valt ook lang niet altijd mee om met (te) weinig mensen het (vele) werk 
te moeten doen. Desondanks mogen we geloven dat de Heere onze school ziet en dat Hij 
weet wat goed is voor ons en onze leerlingen. Daarom kunnen we toch van harte zingen: ‘Ik 
stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God’.  
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 13 juli 2018. 
 
Met vriendelijke groet, 

G.A. (Gea) Geneugelijk 
          (directeur) 
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