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24 november 2017 
 

Woensdag 29 november Excursie sterrenwacht ‘Mercurius’, groep 5/6 

Vrijdag 1 december Pakjesmorgen/pakjesmiddag 

Donderdag 7 december Boekpromotie, groep 3 t/m 8 

Dinsdag 12 december Inloop in de groepen, 15.30-16.00 uur 

Woensdag 20 december Kerstfeestviering groep 3 t/m 8, aanvang: 19.00 uur 

Donderdag 21 december Kerstfeestviering groep 1/2, aanvang: 18.30 uur 

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’ 

Vrijdag 2 februari Koffieochtend  

 Eerste rapport mee 

 
Actie voor stichting  ‘Help Onderwijs Papua’ (HOP)  
Vorig schooljaar hebben we actie gevoerd voor HOP. De afronding 
van de actie duurde wat langer dan een vorige keer, maar inmiddels 
zijn alle snoeprollen verkocht en hebben we het mooie bedrag van € 
500,- aan de stichting HOP kunnen overmaken. Hartelijk bedankt 
voor uw medewerking! 
 
Actie schoenendoos 
Vrijdag 17 november jl.  zijn 52 gevulde schoenendozen voor de actie ‘Schoenendoos’  
ingeladen en door mw. Corianne Roon weggebracht naar het inzamelpunt in Zuidland. Fijn 
dat weer zoveel kinderen wilden helpen om iets leuks te geven aan kinderen die het veel 
minder goed hebben dan wij. Hartelijk dank aan alle kinderen en hun ouders én dank aan 
mw. Roon die de gevulde schoenendozen weer wilde wegbrengen. Op onze website ziet u er 
(meer) foto’s van.  
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Excursie sterrenwacht ‘Mercurius’ groep 5/6 
In groep 5/6 wordt met aardrijkskunde gewerkt over ‘het zonnestelsel’. In het kader daarvan 
hopen de leerlingen op woensdag 29 november een bezoek te brengen aan sterrenwacht 
‘Mercurius’ in Dordrecht. Inhoudelijke informatie over deze excursie verloopt via de 
leerkracht. Bij voorbaat dank aan alle ouders die willen rijden. We hopen op een leerzame, 
leuke morgen. 
 
Koffieochtend vervalt 
Voor dinsdagmorgen 5 december stond een koffieochtend gepland. Aangezien ik 
momenteel ook op dinsdagmorgen leesgeef, vervalt deze koffieochtend. 
 
Donkere dagen  
De dorpsraad van Stellendam heeft een ‘donkere dagen’ 
activiteit bedacht voor de drie Stellendamse basisscholen. Op 
alle basisscholen worden ballen bezorgd, die de leerlingen 
mogen versieren. Ook is het de bedoeling dat elk kind een 
wens of bemoediging opschrijft, waar anderen in onze 
samenleving iets aan hebben. De ballen worden door de 
brandweer in een grote boom gehangen, die bij het ‘Haegse 
Huus’ komt te staan. De mooiste wensen krijgen een prijs. Per 
school zijn er enkele prijzen beschikbaar. Samen met de 
Adviesraad van onze school (die altijd betrokken wordt in 
zaken betreffende de identiteit van de school) zijn we voor 
onze school tot de volgende handelwijze gekomen: 
Alle kinderen versieren een bal en schrijven (of tekenen) daarvoor een mooie, persoonlijke  
wens. Graag willen we daarin ook een stukje van onze christelijke identiteit laten zien. 
Als u er bezwaar tegen heeft dat de ‘wensbal’ van uw kind in de boom gehangen wordt, 
geeft u dit dan a.u.b. uiterlijk 1 december per mail aan mij door. Uw kind mag zijn eigen 
‘wensbal’ dan gewoon mee naar huis nemen.  
Woensdagavond 13 december worden de laatste ballen in de boom gehangen en worden bij 
het ‘Haegse Huus’ ook kerstliederen gezongen. U bent daar allen met uw kinderen op eigen 
gelegenheid welkom. Vrijdagavond 15 december worden door wethouder Markwat op de 
winterfair de namen van de prijswinnaars bekend gemaakt. Voor verdere berichtgeving 
hierover verwijs ik u naar de regionale media. 
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Heeft u inhoudelijke vragen over de invulling namens onze school, dan kunt u die stellen aan 
mij óf aan de leden van onze Adviesraad: mw. Petra Moyses, dhr. Erik Blokland en dhr. Mark 
van der Wende. 
 
Eco-school 
Enkele scholen op Goeree-Overflakkee hebben het predicaat ‘Eco-school’. 
Wij hebben dat nog niet, terwijl we al best veel doen om zelf bewust om 
te gaan  met de omgeving en het milieu en dit ook aan de leerlingen 
overbrengen. Niet alleen omdat we dit zelf belangrijk vinden, maar ook 
omdat we dit vanuit onze christelijke identiteit willen doen. 
We willen heel graag een poging doen om ook officieel  ‘Eco-school’ te 
worden. Daarom  gaan we een werkgroepje vormen van twee teamleden 
en twee ouders. Het lijkt ons nl. fijn om ook u als ouders hierbij inhoudelijk te betrekken. 
Lijkt het u iets? Of wilt u eerst meer informatie over wat het precies inhoudt? Laat het mij 
weten, dan breng ik u op de hoogte van het programma – voor zover ik daar zelf al zicht op 
heb. We hopen echt op enkele enthousiaste ouders die, samen met ons, hier hun schouders 
onder willen zetten! Ik hoor/lees graag van u! 
 
Juf Sperling 
Vanaf volgende week is juf Sperling met bevallingsverlof. In januari verwacht zij samen met 
haar man de geboorte van hun tweede kind. We wensen haar sterkte in de laatste weken 
van haar zwangerschap en hopen op de voorspoedige geboorte van een gezond kindje. 
 
Juf Kamp 
Juf Kamp hoopt donderdag 30 november te starten als invaller in groep 1/2. Haar mailadres 
is: a.kamp@hetkompas-stellendam.nl We hopen op een goede tijd met elkaar! 
 
Bericht van CSGPM (herhaling)  
 ‘Beleeft uw kind veel plezier aan het leren van een nieuwe taal? Of heeft uw kind juist moeite 
met Engels op school? Praat dan eens met uw zoon of dochter over onze gratis English 
Course. Een persoonlijke en interactieve aanvulling op de Engelse les die uw kind al krijgt op 
de basisschool. Het is tegelijk een leuke kennismaking met het 
voortgezet onderwijs. De English Course wordt afgesloten met de 
uitreiking van een bewijs van deelname aan de jonge deelnemers’.  
Het hierboven genoemd citaat is overgenomen van onze website en 
bedoeld om ouders van leerlingen in groep 8 te enthousiasmeren voor 
het vak Engels. Zoals u weet start in maart 2018 de English course 
weer op de PM. De mogelijkheid bestaat echter dat deze cursus aan de aandacht van de 
ouders van uw leerlingen is ontsnapt. Aangezien de deadline van aanmelding zienderogen 
dichterbij komt, willen wij de ouders van de leerlingen uit groep 8 er op wijzen dat ze nog tot 
uiterlijk 30 november a.s. de gelegenheid hebben zich voor deze cursus aan te melden via de 
volgende weblink : http://www.csgpm.nl/groep8/englishcourse  
Verzoek tot her-aanmelding English course  
Een x-aantal ouders heeft zich inmiddels aangemeld, echter door een storing in ons 
automatiseringssysteem, zijn deze niet meer opvraagbaar…waarvoor onze welgemeende 
excuses. Ter voorkoming van onaangename verassingen wil ik u dan ook vragen zich 
opnieuw aan te melden door een mail te sturen naar : a.knulst@csgpm.nl  
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De volgende gegevens dienen in dit geval te worden verstrekt :  
- Naam leerling (jongen/meisje)  
- Leeftijd  
- Adresgegevens  
- Telefoonnummer (privé en mobiele nummer ouders)  
- Naam school  

Na ontvangst zal de CSG Prins Maurits zorg dragen voor een nauwkeurige administratieve 
verwerking.  
 
Regel van de maand december 
Wees altijd eerlijk en oprecht, in wat je doet en wat je zegt. 
  
Maatjesplan december 
De kleine maatjes laten het cadeautje van de pakjesmorgen zien aan hun grote maatje. 
 
Verjaardagen december        

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

14 december 4 Arwin van den Houten 8 

14 december 1 Daniël van Maurik 5 

17 december 6 Anna van der Giessen 10 

22 december 5 Nanda Tanis 9 

27 december 7 Ruben Moijses 11 

 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 8 december 2017. Voor alle 
genoemde data in de toekomst geldt: zo de Heere wil en wij leven. 
 
Met vriendelijke groet, 

G.A. (Gea) Geneugelijk 
          (directeur) 
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