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Beste ouders, 

 

De kalender ziet er de komende weken als volgt uit:  

 

Dinsdag 26 november Spelletjes met vrienden van Het Kompas 

Woensdag 27 november Groep 7/8 ExperiGO 

Woensdag 4 december Pakjesmorgen voor alle groepen 

 School Maatschappelijk Werk (op afspraak) 

Maandag 9 december Start DVS blok 3 ‘We hebben oor voor elkaar’ 

Woensdag 18 december School Maatschappelijk Werk (op afspraak) 

 Kerstfeestviering groep 3 t/m 8, aanvang: 19.00 uur 

Donderdag 19 december Kerstfeestviering startgroep, groep 1/2, aanvang: 18.30 
uur 

Vrijdag 20 december  Continurooster groep 5 t/m 8 

Maandag 23 december t/m 
vrijdag 3 januari 2020 

Kerstvakantie  

Maandag 6 januari Eerste schooldag in 2020 

Woensdag 15 januari  School Maatschappelijk Werk (op afspraak) 

Maandag 20 t/m vrijdag 31 
januari 

CITO-M toetsen, incl. AVI en DMT (groep 3 t/m 8) 

Dinsdag 28 januari Open dag voor nieuwe leerlingen en hun ouders 

Woensdag 29 januari School Maatschappelijk Werk (op afspraak) 

Donderdag 30 januari  Opbrengstgesprekken en groepsbesprekingen 

Zaterdag 1 februari Herdenking Watersnoodramp 

 

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 7/8. 

 

 

 



Actie Schoenendoos 

Vanmorgen zijn alle schoenendozen weer ingeladen. 

Het waren er 49 en ze zijn deze keer bestemd voor 

kinderen in arme gezinnen in Roemenië, Moldavië en 

Malawi. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze 

actie. Ook een woord van dank aan mw. Corianne 

Roon, die ook dit jaar alle schoenendozen weer naar 

een verzamelpunt wilde brengen! 

 

Thematisch werken groep 3/4 

In groep 3/4 wordt gewerkt rondom het thema 

‘Schatten van vroeger’. Donderdagmiddag 28 

november zal dit thema afgesloten worden met een 

leuke en leerzame activiteit. Die middag hopen de 

leerlingen kruukplaetjes te bakken en daarna zullen ze alles presenteren en 

tentoonstellen wat ze geleerd en gemaakt hebben. We nodigen alle ouders 

en grootouders uit om die middag vanaf 15.15 uur te komen kijken, onder 

het genot van een kopje koffie/thee met een kruukplaetje. Hartelijk 

welkom! 

Winteractiviteit van de dorpsraad 

Ook dit jaar organiseert de dorpsraad, samen met verschillende 

partijen/verenigingen uit Stellendam, weer een winteractiviteit. De leerlingen van alle 

basisscholen mogen op school een klokje of ster van piepschuim versieren en hierop een 

wens schrijven. De klokjes/sterren gaan vervolgens mee naar huis en op woensdagavond 11 

december mag iedereen  zijn/haar versierde klokje/ster  in een boom in het ‘Haegsche 

Huus’ gaan hangen. Elk kind krijgt een nummer en op vrijdag 13 december (tijdens de 

wintermarkt) wordt een aantal nummers getrokken van kinderen die een cadeautje krijgen.  

Kerstfeest groep 3 t/m 8  

Woensdagavond 18 december hopen we met de leerlingen van groep 3 

t/m 8, hun ouders en andere belangstellenden het Kerstfeest te vieren. 

Deze viering begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de Bethel-kerk, 

Voorstraat 108. Voorafgaand aan de viering verzamelen de leerlingen zich 

in de benedenzaal van de kerk. Dit mag vanaf 18.45 uur. Wilt u uw 

kind(eren) niet vóór dit tijdstip bij ons afleveren? Tijdens de viering is er 

geen collecte. Bij de uitgang van de kerk staan 2 leerlingen met een 

collectezak, waarin de volwassenen een gift kunnen doen. Deze collecte 

beveel ik bij u aan; van de opbrengst bekostigen we een deel van de 

kerstboeken die alle leerlingen krijgen. Hoe meer de collecte opbrengst, 

hoe minder we van het schoolbudget hoeven te bekostigen.  

 

 

 



Kerstfeest groep 1 en 2 

Donderdagavond 19 december hopen we met de leerlingen van groep 1 en 2 het Kerstfeest 

te vieren in de hal van de school. Voor deze viering nodigen we de desbetreffende ouders 

en grootouders van de leerlingen uit. Het is niet de bedoeling dat broertjes en zusjes uit de 

andere groepen bij deze viering aanwezig zijn! 

De viering begint om 18.30 uur. Een kwartier voor aanvang, dus om 18.15 uur, gaat de 

buitendeur open. 

Tijdens deze viering is er in het speellokaal een crѐche voor kinderen van 0 tot 4 jaar en 

kinderen uit groep 3 t/m 5. Oudere kinderen in de basisschoolleeftijd mogen, als u geen 

andere mogelijkheid heeft,  eventueel ook op de crѐche komen. Liever hebben we echter 

dat u hiervoor zelf een oplossing zoekt. 

Donderdagmiddag 19 december zijn de leerlingen van groep 1 en 2 vrij. 

 

Bovenschoolse plusklas Kindwijs 

Binnen Kindwijs zijn vergevorderde plannen om een bovenschoolse plusklas te realiseren. 

Hoogbegaafde leerlingen uit groep 5 t/m 8 van alle Kindwijsscholen zouden hier enkele 

dagdelen per week naar toe kunnen. Na de voorjaarsvakantie 2020 start hiervoor een pilot, 

waarvoor in januari 2020 een voorlichtingsavond gehouden wordt. Binnenkort krijgen alle 

ouders hierover meer informatie. 

 

Kiwiballen 

We sparen weer stickers van kiwi’s, om een aantal kiwiballen te 

krijgen. Helpt u mee? De leerlingen kunnen de stickers inleveren bij 

meester Jarco. Hij werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. 171 van 

de 300 stickers binnen. De spaaractie loopt  tot 18 december a.s. 

 

Zwerfkast  

Alle leerlingen mogen de boeken uit de zwerfkast lezen. Iedereen mag steeds één boek 

meenemen om thuis te lezen. Als het boek uit is komt het weer terug in de kast en mag er 

een ander boek mee. Leerlingen mogen ook boeken in de kast zetten die ze zelf niet meer 

lezen. Heeft u nog kinderboeken liggen die u kwijt wilt? Bij ons zijn ze welkom! 

 

 

 



 

Gevonden voorwerpen 

We hebben inmiddels weer heel wat gevonden voorwerpen. Herkent u 

iets? Kom het dan even ophalen a.u.b. In de kerstvakantie worden de 

overgebleven voorwerpen verwijderd. 

 

Regel van de maand december 

Wees altijd eerlijk en oprecht, in wat je doet en wat je zegt. 

 

Maatjesplan december 

Kleine maatjes laten cadeautjes van pakjesmorgen aan grote maatjes 

zien. 

 

Verjaardagen december 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

12 december        5 Annerieke van den Brink       8 

14 december 5 Arwin van den Houten 10 

17 december 8 Anna van der Giessen 12 

21 december 3 Wietske Hoek 7 

22 december 7 Nanda Tanis 11 

 

Datum 

De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 6 december 2019. Voor alle 

toekomstige 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:    
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