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Kompasnieuwsbrief 1 
vrijdag 31 augustus 2018 
 

Maandag 27 augustus Eerste schooldag van het schooljaar 2018-2019 

 Start DVS blok 1 ‘We horen bij elkaar’ 

Dinsdag 4 september Informatieavond voor de ouders van groep 1, 2, 5 en 6 

Donderdag 6 september Informatieavond voor de ouders van groep 3, 4, 7 en 8 

Woensdag 12 september Afname NIO/NPJ-V (groep 8) 

Dinsdag 18 september Gastles ‘Weerbaar zijn doe je zo’ (groep 7 en 8) 

 Ouderavond ‘Weerbaar zijn doe je zo’ voor de ouders van 

groep 7 en 8 

 Oudervertelgesprekken voor de ouders van groep 2, 4 en 6 

Donderdag 20 september Oudervertelgesprekken voor de ouders van groep 2, 4 en 6 

Donderdag 27 september LEV2Choose, gastles + ouderavond (groep 7/8) 

Maand oktober  Christelijke kinderboekenmaand 

Woensdag 3 oktober Eilandconferentie, alle leerlingen vrij 

Maandag 15 t/m vrijdag 19 

oktober 

Schoolbreed thematisch werken, incl. juffendag 

Maandag 22 t/m vrijdag 26 

oktober 

Herfstvakantie  

 
Schooljaar 2018-2019 
Als u deze Kompasnieuwsbrief leest, hebben we de eerste schoolweek al weer achter de rug. 
Het was fijn om alle kinderen weer te ontmoeten en vol goede moed zijn we begonnen aan 
het schooljaar 2018-2019. We hopen op een goed en gezegend jaar, waarin we de leerlingen 
vanuit onze taak als school verder mogen begeleiden op hun weg naar de volwassenheid.  
Ook u als ouders wensen we in de opvoeding van uw kind(eren) alle nodige liefde, wijsheid 
en geduld toe. Wij bidden de Heere om Zijn zegen voor u, voor uw kinderen en voor onze 
school. 
 
Welkom 
Naast alle leerlingen die weer naar school kwamen, mochten 
we ook nieuwe leerlingen begroeten: Lydia Roon (groep 1), 
Finn Brinkman (groep 2), Wietske Hoek (groep 2) en Douwe 
Hoek (groep 3). We hopen dat ze snel gewend zijn en een fijne 
tijd zullen hebben op onze school.  
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Nieuwe start 
Veel leerlingen hebben deze week hun spullen meteen meegebracht. Dat was fijn, want zo 
konden we meteen goed starten. Als u nog niet zover was, wilt u uw kind dan zo snel 
mogelijk alsnog de materialen meegeven? Zie onderstaand. Bij voorbaat dank voor uw 
medewerking! 
De leerlingen van groep 3 t/m 8 moeten zelf zorgen voor:  
- Een gum; 
- Een puntenslijper;  
- Kleurpotloden en viltstiften van een goede kwaliteit in een mapje, doosje of etui (passend 
in het eigen laatje). 
- Een hoofdtelefoon of oortjes plus een doosje (met naam) om deze in op te bergen. Als u 
het gemakkelijker vindt om dit via de school aan te schaffen, is dat ook mogelijk. U kunt 
hiervoor terecht bij juf Van den Nieuwendijk en de kosten zijn € 2,50 per stuk. Voor dit 
bedrag krijgt uw kind een set oortjes en een opbergdoosje. 
 
Voor de leerlingen van groep 7/8 komt daar nog bij:  
- Een multomap op A4 formaat, 23 rings; 
- Tabbladen; 
- Een rode pen; 
- Een kladblok; 
- Een agenda. 
M.b.t. een pen is er voor de leerlingen van halverwege groep 3 t/m groep 8 de volgende 
keus: óf schrijven met balpen van school, óf schrijven met een zelf aan te schaffen vulpen of 
Stabilo roller pen, te koop bij de kantoorboekhandel. Andere pennen zijn niet toegestaan. 
 
Robotica 
Van de opbrengst van de Kompas Actie Avond hebben we een aantal leermiddelen voor 
robotica gekocht. De werkgroep ICT gaat zich erover buigen hoe we deze in de groepen gaan 
inzetten. Hieronder ziet u wat we aangeschaft hebben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
eruitziet, enz. Een belangrijke avond dus, die u niet zou moeten willen missen. Ook wordt er 
op beide avonden door juf Van der Kraan voor de ouders van alle groepen een informatief 
en interactief intermezzo verzorgd, waar u hartelijk welkom bent. Qua organisatie doen we 
het als volgt:  
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Datum Tijdstip Groep 

Dinsdag 4 september 19.00 – 19.45 uur 1/2 en 5 

 19.45 – 20.15 uur Bijdrage van juf Van der Kraan 

 20.15 – 21.00 uur 1/2 en 6 

Donderdag 6 september 19.00 – 19.45 uur 3 en 7 

 19.45 – 20.15 uur  Bijdrage van juf Van der Kraan 

 20.15 – 21.00 uur 4 en 8 

 
Koffie en thee is verkrijgbaar in de keuken. U bent allen hartelijk welkom! 
 
Oudervertelgesprekken (bijlage) 
Dinsdag 18 september en donderdag 20 september hebben we de jaarlijkse 
oudervertelgesprekken. Hiervoor verwachten we de ouders van groep 2, 4 en 6. In de bijlage 
bij deze Kompasnieuwsbrief vindt u het formulier dat we als basis voor het gesprek 
gebruiken. De vraag is of u het formulier thuis wilt invullen en het uiterlijk donderdag 13 
september aan de leerkracht wilt terugmailen, zodat het tijdens het gesprek digitaal 
beschikbaar is. De leerkracht maakt dan nl. een samenvatting van het gesprek  in het 
formulier; daarom ook de vraag of u het formulier gewoon in Word terug wilt mailen. 
Vrijdag 14 september zult u het rooster voor de avonden ontvangen. Als u voorkeur heeft 
voor een avond, kunt u dat (graag tijdig) doorgeven. We gaan ervan uit dat alle ouders van 
groep 2, 4 en 6 voor het oudervertelgesprek komen. Mocht u van deze mogelijkheid geen 
gebruik willen maken, wilt u dit dan z.s.m. aan de leerkracht doorgeven? In dat geval wordt u 
niet ingepland. 
 
NIO gesprekken 
Met de ouders en leerlingen van groep 8 wordt na de afname van de NIO-NPJV een gesprek 
gehouden. Zodra de datum van deze avond(en) bekend is, krijgen zij hier bericht over. 
 
Ouderbezoeken  
Bij de ouders van de leerlingen van groep 1, 3, 5 en 7 komen de leerkrachten op bezoek. 
Deze ouderbezoeken vinden plaats in de maanden september t/m december. Voor deze 
bezoeken wordt vooraf een afspraak met u gemaakt. 
 
Ouderavond ‘Weerbaar zijn doe je zo’ 
Ook dit jaar nemen we met groep 7 en 8 deel aan ‘Weerbaar zijn doe je 
zo’. Dit programma wordt gesubsidieerd door de gemeente Goeree-
Overflakkee en wordt op alle basisscholen op ons eiland aangeboden.  
Het omvat een lesmorgen of -middag én een ouderavond. Beiden 
vinden plaats op dinsdag 18 september. ‘Weerbaar zijn doe je zo’ steekt 
in op het leren maken van eigen keuzes in relatie tot alcohol, tabak, 
drugs en gamen. Voor meer inhoudelijke informatie verwijs ik u naar 
www.weerbaarzijndoejezo.nl. Gezien het onderwerp begrijpt u waarschijnlijk wel dat wij 
verwachten dat van iedere leerling uit groep 7 en 8 een ouder naar deze ouderavond komt. 
De avond begint om 19.00 uur en is rond 21.00 uur afgelopen. U bent meer dan welkom! 
Deze ouderavond valt samen met een avond van oudervertelgesprekken. Hopelijk is het 
voor de ouders van groep 7 en 8 zo te plooien dat zij toch ook bij ‘Weerbaar zijn doe je zo’  
aanwezig kunnen zijn. 
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Activiteitencommissie 
Nog steeds zijn wij op zoek naar twee ouders die onze 
activiteitencommissie kunnen versterken. Is het iets voor u? Of wilt u 
eerst meer informatie over wat het inhoudt? Neem dan contact op 
met mw. Mariëlle Helder, of met een van de andere AC-leden.  
 
Verjaardagen september 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

5 september 3 Yacintha van Oostenbrugge 6 

8 september 3 Douwe Hoek 7 

13 september 3 Milan Oosters 6 

18 september  8 Tessa van Grevenstein 11 

18 september 8 Jasper Klijn 11 

18 september 4 Armand van Oostenbrugge 7 

22 september 4 Jasmijn Kievit 7 

30 september 5 Mike Hoffman 8 

 
Maatjesplan september 
In deze maand laten de maatjes elkaar hun nieuwe klas en stoel/tafel/spullen zien. 
 
Regel van de maand 
Met hetzelfde gemak, je afval in de bak. 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 14 september. 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:       
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Bericht van het Erasmus Medisch Centrum 
 

Beste heer/mevrouw, 
  
Op zaterdag 15 september 2018 organiseert het Erasmus MC de Nationale Traumadag. Op 
deze open dag kunnen bezoekers alles te weten komen over de zorg voor patiënten na een 
ongeval. Buiten, in het museumpark, zijn onder andere de traumahelikopter, ambulances en 
brandweer aan het werk te zien. Binnen, in het Erasmus MC, laten alle afdelingen en 
organisaties die gemoeid zijn met de zorg voor gewonde patiënten iets van hun werk zien.  
  
We hebben ons uiterste best gedaan om de Nationale Traumadag zo interessant mogelijk te 
maken voor bezoekers van alle leeftijden, waarbij we er voor hebben gezorgd dat er voor 
jonge en wat oudere kinderen een hoop te doen is, bijvoorbeeld: 
  
- Laat je lievelingsknuffel door de dokter onderzoeken in het teddyberenziekenhuis 
- Ga op de foto als chirurg op de operatiekamer 
- Haal je pleisterplak diploma bij de verpleegafdeling 
- Laat je arm in het gips zetten op de gipskamer 
- Oefen samen met de fysiotherapeut in de oefenzaal 
- Laat een wondje schminken op je arm of gezicht 
- Leer zelf een botbreuk behandelen met een plaat en schroeven 
  
Kijk voor meer informatie ook eens op: http://www.erasmusmc.nl/traumadag2018 
  
We willen u hierbij vragen om deze dag bij uw leerlingen en hun ouders onder de aandacht te 
brengen.  
  
Alvast hartelijk dank, 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Dr. Mark van Vledder 
  
Traumachirurg 
Erasmus MC 
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