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Kompasnieuwsbrief 9 
22 december 2017 
 

Maandag 25 december t/m 

vrijdag 5 januari 

Kerstvakantie  

Donderdag 11 januari Gastles Bartimeüs, groep 1 t/m 8 

Start actie voor het goede doel 

Maandag 15 t/m vrijdag 26 

januari 

Cito-LVS toetsen groep 2 t/m 8 

Dinsdag 23 januari Open morgen voor nieuwe leerlingen 

Maandag 29 januari Start DVS blok 4 ‘We hebben hart voor elkaar’ 

Donderdag 1 februari Herdenking Watersnoodramp 

Vrijdag 2 februari Koffieochtend  

 Eerste rapport mee 

Maandag 5 februari Rapportgesprekken 

Dinsdag 6 februari  Rapportgesprekken 

Donderdag 8 februari Studiedag voor het team, leerlingen vrij 

Maandag 12 februari Start groepsplannen periode 2 

 15.30 – 16.00 uur: Inloop in de groepen 

Maandag 26 t/m vrijdag 2 

maart 

Voorjaarsvakantie 

 
Onderwijsinhoudelijk – De Vreedzame School blok 3 
De afgelopen weken gaven we de lessen uit blok 3 van DVS ‘We hebben oor voor elkaar’. In 
de bijgaande ouderbrief leest u informatie over de inhoud van het blok en u leest  hoe groep 
5/6 hiermee concreet bezig geweest is. 
 

 

 

Actie ‘Donkere dagen’ 
Veel ouders waren enthousiast over de actie van 
de dorpsraad om iets te betekenen voor iemand 
anders in het dorp. De wens die een aantal 
leerlingen ingediend had,  is vervuld en zij 
mochten een attentie brengen bij de persoon 
voor wie zij de wens bedacht hadden. Twee 
ouders mailden hiervan een foto. 
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Reminder typecursus 
Denk u nog aan de aanmelding voor de typecursus (groep 7/8). Als u vóór 1 
januari 2018 aanmeldt, krijgt u korting. 
 

Website 
Foto’s die we maken van schoolactiviteiten worden zo vlot mogelijk op de 
website gezet. Als u foto’s wilt bestellen voor eigen gebruik, kunt u contact 
opnemen met mw. Corina Roon. Tegen een kleine vergoeding ontvangt u 
dan de afgedrukte foto’s van uw keus. De opbrengst is voor de school. 
 
Lezen in de kerstvakantie  
De kerstvakantie is vaak de vakantie waarin we veel binnen zijn, wellicht … met een boek op 
de bank? Het is fijn als de kinderen ook in de vakantie blijven lezen. In een van zijn artikelen 
geeft dr. Kees Vernooy, in onderwijsland een bekende leesexpert, de volgende tips voor 
ouders. Mogelijk heeft u er iets aan m.b.t. het (voor)lezen van uw kind. 

- Besef het belang van de eigen rol in het leesproces van je kind. 
- Toon belangstelling voor lezen. 
- Lees meer samen met je kind. 
- Zelf moeite met lezen? Vraag een ander familielid om met je kind te lezen. 
- Onderhoud het lezen, ook ná groep 6. 
- Praat veel met je kind, maak uitstapjes, ‘ondertitel’ 

alles wat je ziet en meemaakt. 
- Probeer actief de woordenschat van je kind te 

vergroten. 
- Zorg dat het lezen niet in het slop raakt tijdens de 

schoolvakanties. 
- Zorg voor goede boeken en een bibliotheekkaart. 

 
Vertrek Joshua en Boas 
Vandaag waren Joshua (groep 6) en Boas Tanis (groep 4) voor het laatst op school. Zij zijn 
onlangs verhuisd naar Ouddorp en starten daar na de kerstvakantie als leerling op de 
Koningin Beatrixschool. Het ga jullie goed op de nieuwe school, jongens! 
 
Vertrek Tess 
Tess van Koppen (groep 3) begint na de kerstvakantie met 
een proefperiode op de Be-O groep ‘De Schelp’ in 
Hellevoetsluis. We hopen dat je daar een goede tijd hebt, 
Tess! Wellicht zien we elkaar later weer terug op Het 
Kompas. 
 
Vertrek juf Tanis 
Juf Tanis gaat na de kerstvakantie op de Prins Mauritsschool in Dirksland een instroomgroep 
van 4-jarigen opstarten. Tot de zomervakantie zal zij aan die groep verbonden zijn. Hoe het 
daarna verder gaat, zal later in het schooljaar duidelijk worden. We zullen de juf gaan 
missen, maar momenteel is dit voor haar de beste optie. 
De plaats van juf Tanis in groep 7 wordt niet opgevuld door een nieuwe juf. Geschikte 
leerkrachten voor de hogere groepen zijn vrijwel niet te vinden; ook willen we de leerlingen 
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niet confronteren met weer een nieuwe juf. We gaan daarom na de kerstvakantie met groep 
7/8 als volgt verder: 
 

Dagdeel Groep 7 Groep 8 

Maandag Juf Van der Kraan Juf Van der Kraan 

Dinsdag Juf Geneugelijk Juf Van der Kraan 

Woensdag Juf Geneugelijk Juf Van der Kraan 

Donderdag Juf Verduijn Juf Verduijn 

Vrijdag Juf Verduijn Juf Verduijn 

 
Maatjesplan januari 
Grote maatjes lezen kleine maatjes voor. 
 
Regel van de maand januari 
Is er niemand in het lokaal, dan moet het licht uit bij allemaal. 
 
Verjaardagen januari 2018 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

01-01-2018 2 Floris Soeteman 6 

05-01-2018 2 Lucinda Slingerland 6 

06-01-2018 7 Pieter Voogd 12 

08-01-2018 6 Emma van Kempen 10 

15-01-2018 8 Thijmen Breen 12 

15-01-2018 6 Geert-Jan Grootenboer 10 

25-01-2018 1 Lukas Meijer 5 

25-01-2018 3 Lisandro Teunisse 7 

25-01-2018 3 Lorenzo Teunisse 7 

 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 19 januari 2018.  
 
Kerstfeest 2017 
We zien terug op mooie vieringen met leerlingen, oud-leerlingen, ouders, grootouders en 
andere belangstellenden. We hopen dat een ieder er zegen van weg mag dragen. Met een 
oud lied zingen we over Jezus, de Zaligmaker, die het Licht der wereld is. We bidden of Hij 
ons wil veranderen en vernieuwen zodat we, tot eer van God en tot zegen van de ander, 
veilig en getroost onze weg door dit leven kunnen vervolgen. Naar de toekomst, die wacht! 
 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!  
God, laat mij voor Uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij. 
Dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
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Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Namens het team wens ik u van harte Gods zegen voor de kerstdagen en de komende 
jaarwisseling! 
 
Met vriendelijke groet, 

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