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Kompasnieuwsbrief 6 
16 november 2018 
 
Beste ouders, 
De kalender ziet er de komende weken als volgt uit: 
 

Woensdag 21 november Uitreiking 50-dingen boekje (groep 3) 

 Schoolzaalvoetbal team 2 (= groep 8) 

Donderdag 22 november Inleveren schoenendozen ‘Actie 4 Kids’ 

Vrijdag 23 november Schoenendozen worden weggebracht 

Maandag 26 november  Start DVS blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’ 

Donderdag 29 november Herlabeling ‘School op Seef’, aanvang: 14.30 uur 

Woensdag 5 december Pakjesmorgen 

Woensdag 19 december Kerstfeestviering groep 3 t/m 8 (aanvang: 19.00 uur, 

Bosschieterstraat) 

Donderdag 20 december  Kerstfeestviering groep 1/2 (aanvang: 18.30 uur, hal van de 

school) 

Maandag 24 december t/m 

vrijdag 4 januari 

Kerstvakantie 

 
Onderwijsinhoudelijk – DVS blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’ 
In alle groepen zijn we bezig met blok 2 van ‘De Vreedzame School’.  Dit blok heeft als 
thema: ‘We lossen conflicten zelf op’. In de bijlage vindt u de ouderbrief die bij dit blok 
hoort, deze keer met een bijdrage van groep 1/2. 
 
Welkom 
Sinds enkele weken zit Brend Keijzer bij 
ons in groep 1. Hartelijk welkom, Brend, 
en we hopen op een fijne schooltijd op 
‘Het Kompas’.    
 
Bezoek ExperiGO 
Dinsdag 13 november bezochten de leerlingen van groep 5/6 als eersten van onze school 
het nieuwe ontdeklab van Kindwijs: ‘ExperiGO’. Zij zijn allemaal heel intensief aan het werk 
geweest en waren zeer enthousiast. Op de website van onze school ziet u de foto’s die 
meester Jarco van dit bezoek gemaakt heeft.  
Het is de planning dat elke groep van elke Kindwijsschool twee keer per schooljaar op 
bezoek gaat in ExperiGO én dat hetgeen daar gedaan is, op school een vervolg krijgt. In de 
bijlage leest u nog meer informatie over ExperiGO.  
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Schoolzaalvoetbal 
Woensdag 14 november heeft een aantal jongens en meiden van groep 7 meegedaan aan 
het eilandelijke schoolzaalvoetbaltoernooi. Ze behaalden een 4e plaats. Niet in de top-3, dus. 
Maar… er werd wel fijn en enthousiast gespeeld in een gezellige sfeer, en dat is eigenlijk 
zeker zo belangrijk als ‘winnen’. Ook waren er supporters uit Stellendam: 
ouders/broertjes/zusjes/vriendjes…. We waren de enige school die zo goed 
vertegenwoordigd was! Compliment! 
 
Actie4Kids  
Denkt u nog aan de schoenendozen voor ‘Actie4Kids’ (voorheen: Operatie Schoenendoos)? 
De gevulde schoenendozen graag uiterlijk donderdag 22 november op school inleveren. De 
volgende dag worden alle schoenendozen weggebracht naar een verzamelpunt. 
 

Herlabeling ‘School op Seef’  
Donderdagmiddag 29 november zal de tweede herlabeling van 
‘School op Seef’ plaats vinden. Dit gebeurt op het Meester 
Bloklandplein. Tenzij het regent; in dat geval hebben we in de hal 
van de school een afgeslankt programma. Komt u kijken? Om 14.30 
uur beginnen we en het geheel zal een half uurtje duren.  
 

Foto’s 
Neemt u weer eens een kijkje op onze website? Er staan veel nieuwe foto’s op, o.a. van het 
soep koken in groep 3/4 en de lessen van de muziekcarrousel, eveneens in groep 3/4. 
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Stagiaires  
Naast onze LIO-stagiair, juf Christineke Houweling, hebben we dit jaar ook twee ‘gewone’ 
stagiaires. Het zijn juf Elles van ’t Geloof en juf Rianne van Schaik. Juf Van ’t Geloof loopt t/m 
februari 2019 elke week op donderdag en vrijdag stage in groep 3/4. Daarna gaat ze een 
aantal maanden naar groep 1/2, eveneens elke donderdag en vrijdag. Juf Van Schaik komt 4 
keer 2 weken in groep 8, verspreid over het gehele schooljaar. We hopen op een goede en 
leerzame tijd met elkaar. 
 
Invallers gezocht 
Als scholen van Kindwijs zijn we regelmatig op zoek naar invallers. Het vinden van invallers 
is de laatste tijd voor alle scholen moeilijker geworden. Soms moeten klassen zelfs naar 
huis gestuurd worden. Daarom doen we een beroep op alle ouders die een Pabo-diploma 
hebben: wilt u ons in geval van nood een keer uit de brand helpen? Al kunt u maar heel af 
en toe, of misschien wilt u alleen onze eigen school helpen, dan zijn we daar al blij mee! 
We hopen dat deze oproep reacties zal opleveren!  
Twijfelt u? Neem dan contact met mij op voor meer informatie. 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 30 november 2018. Voor alle 
toekomstige data geldt: zo de Heere wil en wij leven. 
 
Met vriendelijke groet, 

G.A. (Gea) Geneugelijk 
          (directeur) 
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