
Kompasnieuwsbrief 1 - vrijdag 6 september 2019 

 

Beste ouders, 

De eerste week van schooljaar 2019-2020 hebben we alweer achter ons. De week is voorbij 

gevlógen en de meeste leerlingen zijn weer aardig tot goed gewend aan het schoolleven. 

Alle leerlingen mochten weer gezond op school komen, dat stemt tot dankbaarheid. We 

hopen op een goed en gezegend schooljaar, samen met u en uw kinderen. 

Ook dit schooljaar hoop ik u in de tweewekelijkse Kompasnieuwsbrief weer van de nodige 

informatie te voorzien. De kalender voor de komende weken ziet er als volgt uit: 

Maandag 2 september Eerste schooldag 

 Start groepsplan 1-1 

 Start DVS blok 1 ‘We horen bij elkaar’ 

Maandag 9 september Luizencontrole 

Dinsdag 10 september  Informatieavond voor de ouders van groep 1, 2, 5, 6 

Donderdag 12 september Informatieavond voor de ouders van groep 3, 4, 7, 8 

 Groep 5/6 naar ExperiGO (‘s middags) 

Dinsdag 17 september Oudervertelgesprekken voor ouders van groep 2, 4 en 6 

Donderdag 19 september Oudervertelgesprekken voor ouders van groep 2, 4 en 6 

Maandag 23 september t/m 
vrijdag 4 oktober 

Afname leerlingvragenlijsten ZIEN! 

 Afname veiligheidsthermometer groep 3 t/m 8 

Maandag 23 september Afname NIO groep 8 

 Informatieavond ouders overgang VO (Sommelsdijk) 

Woensdag 25 september Informatieavond ouders overgang VO (Ouddorp) 

Donderdag 26 september Groep 7/8 naar ExperiGO (dagdeel nog niet bekend) 

Donderdag 3 oktober Programma LEV2Choose voor groep 7/8 (hele dag) 

 Ouderavond LEV2Choose voor ouders groep 7/8 

 Groep 5/6 naar ExperiGO (middag) 

Maandag 7 oktober Start DVS Blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’ 

Vrijdag 18 oktober  Juffendag 



Maandag 21 t/m vrijdag 25 
oktober 

Herfstvakantie 

 
Onderwijsinhoudelijk - Vooruitblik …. 
Bij de aanvang van schooljaar 2019-2020 wil ik in de Kompasnieuwsbrief graag met u delen 
waar we de komende tijd aan hopen te gaan werken. Een aantal ontwikkelpunten gelden 
alle Kindwijsscholen, andere onderwerpen zijn specifiek gekozen door en voor onze eigen 
school. 
Enkele zaken waar we dit jaar schoolspecifiek aan gaan 
werken, zijn: 
a. Verdere uitbreiding van het werken met Cloudwise, 
het computersysteem waarop we in mei jl. zijn 
overgestapt. 
b. In groep 4 t/m 8 gaan we werken met  onze nieuwe 
taalmethode ‘Taalverhaal.nu’. 
c.  De komende maanden gaan we ons oriënteren op een nieuwe methode voor 
aardrijkskunde. 
d. De bezoeken aan ExperiGO integreren we in een leerlijn ‘robotica’ en dit zal verder 
uitgewerkt worden in kleine thema’s. 
e. We gaan het werken volgens de taxonomie van Bloom verder uitbouwen in alle groepen. 
De taxonomie van Bloom is een praktisch hulpmiddel bij het differentiëren in denken en 
doen. Met de taxonomie van Bloom wordt ingespeeld op het ‘hogere orde-denken’(creëren, 
evalueren en/of analyseren) naast het ‘lagere orde-denken’ (onthouden, begrijpen en/of 
toepassen). 
f.  We blijven ons verdiepen in de communicatie met u als ouders. Recent hebben we ons 
‘protocol oudercommunicatie’ geactualiseerd. Tijdens de komende informatieavonden 
hopen de leerkrachten u daarover ook meer te vertellen.  
g. Het werken volgens de uitgangspunten van ‘De Vreedzame School’ blijft voor ons 
belangrijk. Daar willen we ons ook in dit schooljaar, samen met u, weer volledig voor 
inzetten. Ook zoeken we naar verbinding met de wijk/het dorp. 
h. Werken met het portfolio zal verder uitgebreid worden en onze oriëntatie op een andere 
vorm van rapportage, in combinatie met portfolio, zetten we voort. 
U ziet het, plannen genoeg. We hopen de kracht, de gezondheid en het inzicht te mogen 
krijgen om alles zo uit te werken dat het bijdraagt aan een goede ontwikkeling van onze 
leerlingen. 
 
Informatieavond 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar organiseren we weer 
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 eruit ziet, enz. Een belangrijke avond dus, 
die u niet zou moeten willen missen. Ook wordt er op beide 
avonden door mw. Dorien ‘t Jong  voor de ouders van alle 
groepen een informatief moment over ‘Boekpromotie’  verzorgd.  Enkele jaren geleden is 
mw. ‘t Jong ook op een informatieavond geweest. Denkt u a.u.b. niet: ‘O, ik weet al wat zij 
gaat vertellen, dus deze keer sla ik over’, want de presentatie die mw. ‘t Jong nu komt 
houden is echt weer anders. Qua organisatie doen we het als volgt:  



 
Datum Tijdstip Groep 
Dinsdag 10 september 19.00 – 19.45 uur 1/2 en 5 
 19.45 – 20.15 uur Mw. D.’t Jong, ‘Boekpromotie’ 
 20.15 – 21.00 uur 1/2 en 6 
Donderdag 12 september 19.00 – 19.45 uur 3 en 7 
 19.45 – 20.15 uur  Mw. D. ‘t Jong, ‘Boekpromotie’ 
 20.15 – 21.00 uur 4 en 8 
 
Koffie en thee is verkrijgbaar in de keuken. U bent allen hartelijk welkom! 
 
ExperiGO 
Vorig schooljaar is onze scholengroep ‘Kindwijs’ gestart 
met het opzetten en inrichten van het ontdeklab ExperiGO. 
ExperiGO is een ontdeklab, waar kinderen en leerkrachten 
aan de slag gaan met computional thinking, creatief leren 
omgaan met verschillende media én dit toe te passen in 
een praktijksituatie. Dit jaar zullen we ons richten op de 
leerlijn ‘Programmeren’. Hierna zullen nog meer leerlijnen worden toegevoegd en de al 
bestaande leerlijnen verder worden uitgediept.  Alle leerlingen (groep 1 t/m 8) van de 
‘Kindwijs’ scholengroep zullen dit schooljaar een of twee bezoeken brengen aan ExperiGO. 
Groep 5/6 staat ingepland voor donderdagmiddag 12 september en donderdagmiddag 3 
oktober. De leerlingen eten deze dag op school, zodat we om 13:00 uur kunnen vertrekken. 
Wilt u de leerlingen een lunchpakketje meegeven?  
Fijn dat er al verschillende ouders hebben aangegeven om met ons mee te gaan. Voor 
donderdag 3 oktober zijn er al voldoende ouders. Voor donderdag 12 oktober zijn we nog 
op zoek naar een ouder die wil rijden. Kunt u helpen? Graag aanmelden bij juf Soeteman 
h.soeteman@hetkompas-stellendam.nl  Alvast bedankt!  
 
Boeken plastificeren 
Al jarenlang is er een groepje moeders dat nieuwe 
methodeboeken en informatieve leesboeken voor ons 
plastificeert (kaften met doorzichtig, zelfklevend plakplastic). 
Enkele moeders zijn aan het eind van vorig schooljaar hiermee 
gestopt, omdat hun laatste kind bij ons van school ging. Daarom 
zijn we op zoek naar versterking. U kunt de boeken thuis kaften 
op een moment dat het u schikt. Wilt u helpen? Meld u zich dan aan bij juf Van den 
Nieuwendijk, k.vandennieuwendijk@hetkompas-stellendam.nl 
Bij voorbaat dank! 
 

Vakantierooster 2019-2020 
Nogmaals het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020. Inmiddels zijn ook de data van de 
studiedagen voor het team bekend; deze zijn in onderstaand overzicht verwerkt. 
Wijzigingen/aanvullingen m.b.t. het vorige overzicht zijn geel gemarkeerd. 
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Maandag 2 september 2019 Eerste schooldag 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober 2019 Herfstvakantie 

Maandag 23 december 2019  t/m vrijdag 3 
januari 2020 

Kerstvakantie 

Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020 Voorjaarsvakantie 

Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020 Goede Vrijdag en Pasen 

Maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei 2020 Meivakantie, waarvan maandag 4 mei 
een studiedag is voor het team. 

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020 Hemelvaartsdag + vrije vrijdag 

Maandag 1 t/m woensdag 3 juni Tweede Pinksterdag + vrije dag + 
studiedag voor het team 

Vrijdag 3 juli Studiedag voor het team 

Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020 Zomervakantie 

 
Wachtwoord 

Vanaf heden is het wachtwoord voor onze website gewijzigd en dient u in te loggen met: 

Kp19-20. 

 

Verjaardagen september  
Datum Groep Naam leerling Leeftijd 
5 september 3 Yacintha van Oostenbrugge 7 
8 september 4 Douwe Hoek 8 
12 september 2 Gijs Démoed 5 
13 september 4 Milan Oosters 7 
18 september 5 Armand van Oostenbrugge 8 
22 september 5 Jasmijn Kievit 8 
30 septembber 6 Mike Hoffman 9 
 
Datum 

De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 20 september 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:       
 

 

 

Bijlagen: 
 

- Strandexcursie jeugdwerk gereformeerde kerk; 
- Affiche ‘Schildersgeluk’; 
- Nieuwsbrief Muziekgebouw GO; 
- Bijbel- en psalmroosters. 

 

 
Schoolmaatschappelijk werk 
 

Aan onze school is een schoolmaatschappelijk werker verbonden. 
Haar naam is Tineke Knape. Zij komt om de week  op de school. 
In samenwerking met de leerkracht en de interne begeleider kan ze betrokken 
worden bij de zorg rond het kind op school.  
Wanneer er zorgen zijn zal er ook met u als ouder contact worden 
opgenomen. 
Ook kunnen ouders zelf wanneer ze zorgen hebben een gesprek aanvragen 

met de schoolmaatschappelijk werker. 
De school weet wanneer de maatschappelijk werker aanwezig is en kan u verder informeren.  
 
Tineke Knape 
Telefoon 06-406 36 67 36 
t.knape@kwadraad.nl 
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