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Kompasnieuwsbrief 18 

vrijdag 1 juni 2018 

Dinsdag 5 juni Schoolreis startgroep, 1/2 

 Gastles VBOK (groep 3 t/m 8) 

Dinsdag 12 juni  Reservedatum schoolreis startgroep, 1/2 

Donderdag 14 juni Panna-toernooi 

Maandag 18 juni t/m 

donderdag 28 juni 

E-toetsen Cito LVS, groep 2 t/m 8 

Donderdag 21 juni  Sponsorloop 

Donderdag 28 juni Reservedatum sponsorloop 

Vrijdag 29 juni Studiedag, leerlingen vrij 

Woensdag 4 t/m vrijdag 6 

juli 

Driedaagse schoolreis groep 7/8 

Vrijdag 6 juli Tweede rapport mee 

Maandag 9 juli Rapportgesprekken 

Dinsdag 10 juli Rapportgesprekken 

Woensdag 11 juli Spelletjesmorgen 

 Afscheidsavond groep 8 

Donderdag 12 juli  Laatste schooldag (onder voorbehoud) 

 Slotavond voor leerlingen en ouders 

Maandag 27 augustus Eerste schooldag van het schooljaar 2018-2019 

 

Onderwijsinhoudelijk – Eco-school: ‘De Grote Plantenjacht’ (groep 5/6)  
De achterliggende weken heeft groep 5/6 gewerkt aan het project  ‘De 
Grote Plantenjacht’ in het kader van Ecoschool. We bleven niet in de klas, 
maar gingen naar buiten. Op donderdag 24 mei vertrokken we 
gezamenlijk naar de natuurspeeltuin. Normaal gesproken komen we hier 
om te spelen, maar nu gingen we hier op zoek naar ‘wilde planten’. Wat 
stonden er veel verschillende soorten!  Iedere leerling mocht ongeveer 5 
plantjes plukken, zodat er toch nog genoeg in de natuur bleven staan. Nu liggen ze te drogen 
in de klas en daarna gaan we hiermee aan de slag.  Tijdens een andere les hebben we de 
schoolomgeving in kaart gebracht en besproken. Wat is er allemaal al te vinden in het gebied 
van de school? En de belangrijkste vraag: ‘Kunnen we onze school nog ‘groener’ maken? En 
hoe?’  
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De leerlingen uit groep 5/6 hebben hier goed over nagedacht en een actieplan gemaakt. Dit 
actieplan is door twee leerlingen gepresenteerd aan het Ecoteam van de school.  Zij gaan 
hiermee aan de slag. U ziet het, met elkaar zijn we hard aan het werk om van onze school 
een bewuste ‘Ecoschool’ te maken. 

 

Welkom 
In de startgroep mochten we de volgende leerlingen verwelkomen: Loiss van Koppen, 
Matthias Tanis, Jabin van Oostenbrugge en Sarah van der Giessen. Finn Brinkman is ook 
begonnen met wennen; hij hoopt na de zomervakantie bij ons op school te komen. We 
hopen dat alle kinderen een fijne en leerzame tijd zullen hebben op ‘Het Kompas’. 

Uitslag Bankbattle 
Woensdag 16 mei jl. deden de leerlingen van groep 8 mee aan de Bankbattle. Ze behaalden 
een mooi resultaat, nl. de tweede plaats. Dit is gevierd met een lekkere taart! 

Kompas Actie Avond 
Naast het mailbericht dat ik u vrijdagavond jl. al stuurde, ook hier in de Kompasnieuwsbrief 
nogmaals hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij onze Kompas Actie Avond. Het was een 
fijne avond, met ook een prachtige opbrengst: € 1.821,36. Zoals aangegeven gaan we dit 
hele bedrag  besteden aan robotica en Lego Mindstorms. Dit betekent dus een aantal B-Bots, 
een aantal OZO-Bots en een Lego Mindstorms set + uitbreidingsset. We hopen er volgend 
schooljaar mee aan de slag te gaan. 

Schoolreis startgroep, groep 1/2 
Dinsdag 5 juni hopen de leerlingen van de startgroep en groep 1/2 op schoolreis te gaan 

naar de Flipjes. Verdere informatie gaat via de leerkrachten. 

Sponsorloop  
Donderdag 21 juni hopen we onze jaarlijkse sponsorloop te houden. De 
opbrengst van de sponsorloop willen we besteden aan nog een aanvulling 
op het gereedschap dat we vorig jaar gekocht hebben plus extra 
knutselspullen, die we normaal niet kopen. U kunt dan denken aan: 
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- Bouwpakketjes 
- Linoleum en gutsen 
- Kraaltjes 
- Textielstiften/ glasstiften 
- Gipsvormpjes en gips 
- Glitterklei 
- Doosjes en kistjes om te bekleden 
- Enzovoorts ……. 
Sponsort u mee? Daar zouden we blij mee zijn!  

Bij de volgende Kompasnieuwsbrief komt een bijlage met meer informatie over de 
sponsorloop. 
 

Spelmorgen startgroep  t/m 4 
Woensdag 11 juli hebben we onze jaarlijkse spelmorgen. 
Dit jaar hebben we hierbij voor startgroep t/m 4  geen 
hulp van ouders nodig. Wel vinden we het leuk als u een 
kijkje komt nemen. Dat kan tussen 09.00 en 09.45 uur en 
tussen 11.00 en 11.45 uur. U bent dan welkom in de 
lokalen van groep 1 t/m 4 en op het plein aan de Pr. 
Margrietstraat. 
 

Spelmorgen groep 5 t/m 8 
Voor de spelmorgen in groep 5 t/m 8 (eveneens op woensdag 11 juli) zijn we wel op zoek 
naar ongeveer 10 ouders die ons kunnen helpen bij het begeleiden van een groepje 
leerlingen. Dit duurt van 09.15 tot 11.15 uur. Bent u in de gelegenheid? Stuur dan een mail 
naar juf Soeteman h.soeteman@hetkompas-stellendam.nl Bij voorbaat dank voor uw hulp. 
 
Pannenkoeken bakken 
Aan het eind van de spelletjesmorgen willen we met alle leerlingen pannenkoeken eten. Dit 
is een soort jaarlijkse traditie. Wij zoeken moeders, vaders, opa’s of oma’s die 
pannenkoeken voor ons willen bakken en deze die morgen vóór 11.00 
uur opgerold met daarin wat suiker of dun stroop gesmeerd, willen 
inleveren bij de keuken. Bij de beide ingangen komen intekenlijsten te 
hangen of u kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Visser, 
i.visser@hetkompas-stellendam.nl Als u de kosten van de ingrediënten 
vergoed wilt krijgen, levert u dan de kassabon in bij juf Van den 
Nieuwendijk?  
De leerlingen van de startgroep t/m groep 6 zijn op woensdag 11 juli om 12.15 uur uit. 
Groep 7/8 gaat dan nog even door, nl. met de generale repetitie van de musical. Zij zullen 
daarmee rond 15.30 uur klaar zijn. 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Van een heel aantal ouders hebben we het ingevulde formulier m.b.t. de AVG al retour 
gekregen, waarvoor dank! Aan de overige ouders het verzoek om het formulier op korte 
termijn ook in te leveren, bij juf Van den Nieuwendijk of bij mij.  
Zie over dit onderwerp ook de informatie vanuit Kindwijs, onderaan deze nieuwsbrief. 
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Boekenmarkt 
De boekenmarkt staat weer opgesteld. De komende weken kunnen alle 
leerlingen hun slag slaan voor een klein prijsje. Er liggen ook boeken van 
onze vorige leesmethode; wellicht leuk voor de leerlingen van groep 2, 
om (volgend jaar) thuis in te lezen? 

Vakanties en studiedagen schooljaar 2018-2019 

1e schooldag:  27 augustus 2018 

Studiedag voor het team: 3 oktober 2018 

Herfstvakantie:  22 t/m 26 oktober 2018  

Kerstvakantie:  24 december 2018 t/m 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie:  25 februari  t/m 1 maart  2019 

Studiedag voor het team: 4 maart 2019 

Meivakantie, incl. Goede Vrijdag, 
Tweede Paasdag, Koningsdag: 

19 april t/m 3 mei 2019  

Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019 

2e Pinksterdag:  10 juni 2019 

Studiedag voor het team: 11 juni 2019 

Studiedag voor het team: 10 juli 2019 

Zomervakantie:  22 juli t/m 30 augustus 2019 

 

Werkdrukmiddelen 
De komende vier jaren krijgen wij, net als iedere andere basisschool in Nederland, extra 
middelen om de werkdruk te verlagen. In overleg met het team en met goedkeuring van de 
MR kan elke school deze middelen naar eigen inzicht besteden, met als doel: de werkdruk 
verlagen. Op onze school zal dit geld ingezet worden voor volledige splitsing van groep 7 en 
8 in schooljaar 2018-2019. Daarom gaan we adverteren voor een full-time leerkracht in 
groep 7 voor volgend schooljaar. We hopen de goede kandidaat hiervoor te kunnen vinden! 

Regel van de maand 
Als we ruzie hebben, dan maken we het direct weer goed. Het is beter dat iedereen dat 
doet. 

Verjaardagen juni 2018 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

7 juni 3 Jasmijn Vlietland  7 

9 juni 6 Milan Jansen  11 

9 juni 8 Emma van Lenten  13 

12 juni 8 Laura Evertse  12 

15 juni 4 Sarah Tanis  8 

19 juni 6 Lieke Koenraad  10 

28 juni 8 Manita Verbiest  12 

30 juni 1 Sybren Klink  5 
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Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 15 juni. Voor alle genoemde data 
geldt: zo 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:       

 

 
 

 
Vanuit Kindwijs: 
 
Het privacy beleid van CBS Het Kompas 

 

Op CBS Het Kompas, als onderdeel van Kindwijs, gaan wij zorgvuldig om met de privacy van 

onze leerlingen. Dit zal de komende maanden worden vastgelegd in het privacyreglement 

van Kindwijs. De gegevens die over leerlingen gaan noemen we persoonsgegevens. Wij 

maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden 

van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement zult 

u precies kunnen lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van 

persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving 

op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school 

gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er 

bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een 

leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit 

van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren, maar het geven van deze 

informatie aan de school is niet verplicht. 

 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. De 

vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Deze 
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programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze 

school. Omdat CBS Het Kompas  onderdeel uitmaakt van Kindwijs worden daar ook (een 

beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke 

administratie.  

 

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een 

beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen 

identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt 

over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen 

gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de 

leverancier wordt voorkomen. 

  

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de 

gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn 

opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te 

laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen 

met de leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur. 

 

Kindwijs is bezig met het opstellen van een privacyreglement. Hierin zal beschreven staan 

hoe we op school omgaan met leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en 

leerlingen. Dit reglement wordt met instemming van de (G)MR vastgesteld.   

 

Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf 

de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te 

verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft. 

 

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van 

de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd 

besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. 

Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en 

wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik 

van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind, of bij de 

schooldirecteur.  
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