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Kompasnieuwsbrief 1 
25 augustus 2017 
 
 

Dinsdag 29 augustus Controle hoofdluis 

 Informatieavond groep 1/2 en 5/6 

Donderdag 31 augustus Informatieavond groep 3/4 en groep 7/8 

Vrijdag 1 september Schoolarts groep 2 

Donderdag 7 september Afname NIO-NPJV groep 8 

Maandag 11 september Oudervertelgesprekken groep 2,4,6 

Dinsdag 12 september Ouderavond ‘Weerbaar zijn doe je zo’ (groep 7/8) 

Donderdag 14 september Oudervertelgesprekken groep 2,4,6 

Maandag 25 september Informatieavond overgang PO/VO voor ouders groep 8 

Donderdag 28 september Informatieavond overgang PO/VO voor ouders groep 8 

Vrijdag 6 oktober Koffieochtend  

 
Start 
Met goede moed zijn we begonnen aan het schooljaar 2017-2018. Het was fijn om elkaar als 
teamleden, leerlingen en ouders maandag jl. voor het eerst na de vakantie weer op school te 
ontmoeten. We danken de Heere God voor Zijn bewarende hand tijdens de afgelopen 
vakantieweken. Gezien de vele calamiteiten en incidenten in de wereld om ons heen, mogen 
we zeker opmerken dat het genade van God is, dat Hij ons elke dag weer het leven geeft en 
onderhoudt. 
Hopelijk heeft u allemaal een goede vakantie 
gehad en bent u ook weer fit en uitgerust aan het 
werk gegaan. Wat ons betreft zit de vaart er al 
helemaal in en we zijn weer volop bezig om uw 
kind(eren) op een goede manier het juiste 
onderwijs te bieden. Met elkaar hopen we op een 
goed en gezegend schooljaar. Daar bidden we 
ook om. Bidt u met ons mee? 
 
Bericht van juf Verduijn 
Wat zijn we verrast door de vele kaarten die we 
ontvangen hebben bij de geboorte van onze 
dochter Jinthe. Hartelijk dank hiervoor! 
Het gaat goed met ons, Jinthe is een tevreden 
meisje waar we heerlijk van genieten! 
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Controle hoofdluis 
Dinsdagmiddag 29 augustus is er weer hoofdluiscontrole. De luizenmoeders stellen het erg 
op prijs als de jongens zonder gel in het haar naar school komen en als de meisjes niet al te 
ingewikkelde kapsels hebben. Dat maakt de controle een stuk eenvoudiger. Dank voor uw 
medewerking. 
 
Informatieavond 
Op dinsdag 29 augustus en donderdag 31 augustus  
organiseren we een informatieavond per groep.  Elke 
leerkracht vertelt dan wat er in de bewuste groep 
gedurende het hele jaar op het programma staat, hoe er 
in de groep gewerkt wordt, hoe het programma van de 
dag eruitziet, enz. Een belangrijke avond dus, die u niet 
zou moeten willen missen. Ook wordt er door mw. Dorien ’t Jong, van Bibliotheek Zuid 
Hollandse Delta, informatie gegeven over ‘Lezen/woordenschatontwikkeling’. Qua 
organisatie doen we het als volgt:  
 

Datum Tijdstip Groep 

Dinsdag 29 augustus 19.00 – 19.45 uur 1/2 en 5 

 19.45 – 20.15 uur Info mw. Dorien ‘t Jong 

 20.15 – 21.00 uur 1/2 en 6 

Donderdag 31 augustus 19.00 – 19.45 uur 3 en 7 

 19.45 – 20.15 uur  Info mw. Dorien ‘t Jong 

 20.15 – 21.00 uur 4 en 8 

 
Koffie en thee is te verkrijgen in de keuken.  U bent allen hartelijk welkom!  
 
Oudervertelgesprekken 
Maandag 11 september (let op, gewijzigde datum!) en 
donderdag 14 september hebben we de jaarlijkse 
oudervertelgesprekken. Hiervoor verwachten we de ouders van 
groep 2, 4 en 6. In de bijlage bij deze Kompasnieuwsbrief vindt u 
het formulier dat we als basis voor het gesprek gebruiken. De 
vraag is of u het formulier thuis wilt invullen en het uiterlijk 
woensdag 6 september aan de leerkracht wilt terugmailen, zodat het tijdens het gesprek 
digitaal beschikbaar is. De leerkracht maakt dan nl. een samenvatting van het gesprek  in het 
formulier; daarom ook de vraag of u het formulier gewoon in Word terug wilt mailen. 
Vrijdag 8 september zult u het rooster voor de avonden ontvangen. Als u voorkeur heeft 
voor een avond, kunt u dat (graag tijdig) doorgeven. We gaan ervan uit dat alle ouders van 
groep 2, 4 en 6 voor het oudervertelgesprek komen. Mocht u van deze mogelijkheid geen 
gebruik willen maken, wilt u dit dan z.s.m. aan de leerkracht doorgeven? In dat geval wordt u 
niet ingepland. 
 
NIO gesprekken 
Met de ouders en leerlingen van groep 8 wordt na de afname van de NIO-NPJV een gesprek 
gehouden. Zodra de datum van deze avond(en) bekend is, krijgen zij hier bericht over. 
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Ouderbezoeken  
Bij de ouders van de leerlingen van groep 1, 3, 5 en 7 komen de 
leerkrachten op bezoek. Deze ouderbezoeken vinden plaats in de 
maanden september t/m december. Voor deze bezoeken wordt vooraf 
een afspraak met u gemaakt. 
 
Ouderavond ‘Weerbaar zijn doe je zo’ 
Vorig jaar hadden we ‘LEV2live’in groep 7/8, dit schooljaar nemen we deel aan ‘Weerbaar 
zijn doe je zo’. Dit programma wordt gesubsidieerd door de gemeente Goeree-Overflakkee 
en wordt op alle basisscholen op ons eiland aangeboden.  
Het omvat een lesmorgen of -middag én een ouderavond. Beiden vinden plaats op dinsdag 
12 september. ‘Weerbaar zijn doe je zo’ steekt in op het leren maken van eigen keuzes in 
relatie tot alcohol, tabak, drugs en gamen. Voor meer inhoudelijke informatie verwijs ik u 
naar www.weerbaarzijndoejezo.nl 
Gezien het onderwerp begrijpt u waarschijnlijk wel dat wij verwachten dat van iedere 
leerling uit groep 7/8 een ouder naar deze ouderavond komt. De avond begint om 19.00 uur 
en is rond 21.00 uur afgelopen. U bent meer dan welkom! 
 
Nieuwe start 
Met de start van een nieuw schooljaar moeten de 
leerlingen van groep 3 t/m 8 zelf zorgen voor: 
- Een gum; 
- Een puntenslijper;  
- Kleurpotloden en viltstiften van een goede kwaliteit in 
een mapje, doosje of etui (passend in het eigen laatje). 
- Een hoofdtelefoon of oortjes plus een doosje (met naam) om deze in op te bergen. Als u 
het gemakkelijker vindt om dit via de school aan te schaffen, is dat ook mogelijk. U kunt 
hiervoor terecht bij juf Van den Nieuwendijk en de kosten zijn € 2,50 per stuk. Voor dit 
bedrag krijgt uw kind een set oortjes en een opbergdoosje. 
 
Voor de leerlingen van groep 7/8 komt daar nog bij: 
- Een multomap op A4 formaat, 23 rings; 
- Tabbladen; 
- Een rode pen; 
- Een kladblok. 
M.b.t. een pen is er voor de leerlingen van halverwege groep 3 t/m groep 8 de volgende 
keus: óf schrijven met een vulpen of balpen van school, óf schrijven met een zelf aan te 
schaffen Stabilo roller pen, te koop bij de kantoorboekhandel. Andere pennen zijn niet 
toegestaan. 
Als dit nog niet gebeurd is, wilt u er dan voor zorgen dat uw kind volgende week deze 
materialen meebrengt? Bij voorbaat dank! 
 
Mini-laptops 
In de zomervakantie zijn er 5 mini-laptops gearriveerd; 2 ervan waren voor dit jaar begroot, 
de andere 3 hebben we aangeschaft van het geld dat opgebracht is met de Kompas Actie 
Avond. De mini-laptops zijn meteen in gebruik genomen en de leerlingen zijn heel content 
mee. 
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Serie Leesweg 
Met name voor de leerlingen die moeite hebben met technisch lezen, maken we veel 
gebruik van de serie ‘Leesweg’, geschreven door Kees de Baar. We lezen er op school uit, 
maar we geven ze ook wel eens mee als huiswerk. Aan het eind van het vorig schooljaar 
bleken helaas onderstaande boeken te ontbreken. Wilt u eens kijken of er bij u thuis soms 
nog exemplaren liggen? In dat geval ontvangen we ze graag terug. Bij voorbaat dank! 
 

Serie 4: 2x boekje 1 
Serie 4: 2x boekje 2 
Serie 5: 2x boekje 3 
Serie 5: 1x boekje 4 
Serie 5: 2x boekje 6 
Serie 6: 2x boekje 3 
Serie 7: 2x boekje 4 
Serie 7: 1x boekje 5 
 
Informatie Squla 

Vandaag hebben de leerlingen een envelop met informatie over Squla mee 
naar huis gekregen. Wij gebruiken Squla ook op school en vinden hun 
aanbod kwalitatief erg goed. U kunt een thuisabonnement nemen voor uw 
kind(eren), als u dat wilt. 

 
Website 
We zijn gestart met onze nieuwe website, die door meester Jarco voor ons gebouwd is. De 
website is nog niet geheel gevuld, maar het begin is er. Neemt u eens een kijkje? U vindt er 
veel nuttig informatie en ook leuke foto’s. 
https://www.hetkompas-stellendam.nl/ 
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Maatjesplan september 
De maatjes laten aan elkaar hun nieuwe klas, plaats en leermiddelen zien. 
 
Regel van de maand 
Met hetzelfde gemak, je afval in de bak. 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 september. Voor alle genoemde 
data geldt: zo de Heere wil en wij leven. 
 
Met vriendelijke groet, 

G.A. (Gea) Geneugelijk 
          (directeur) 
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           : 0187-492458 
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Het Kompas is onderdeel van:       

 

 
 

Bijlagen: 
- Psalmrooster 
- Bijbelrooster 
- Advertentie Schildersgeluk 
- Formulier oudervertelgesprekken 
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