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8 september 2017 
 
Beste ouders, 
 
De kalender ziet er als volgt uit: 
 

Maandag 11 september Oudervertelgesprekken groep 2,4,6 

Dinsdag 12 september Ouderavond ‘Weerbaar zijn doe je zo’ (groep 7/8) 

Donderdag 14 september Oudervertelgesprekken groep 2,4,6 

Maandag 18 september SMW (08.30 – 12.30 uur) 

Vrijdag 22 september Verkeersveiligheidsdag groep 5 t/m 8 

Maandag 25 september Informatieavond overgang PO/VO voor ouders groep 8 (in 

Sommelsdijk) 

Maandag 25 september t/m 

vrijdag 6 oktober 

Afname ZIEN! groep 1 t/m 8 

Donderdag 28 september Informatieavond overgang PO/VO voor ouders groep 8 (in 

Ouddorp) 

Maandag 2 oktober t/m 

dinsdag 31 oktober 

Christelijke kinderboekenmaand, thema ‘Bibbers in je buik’ 

Vrijdag 6 oktober Koffieochtend  

Dinsdag 10 oktober Ramen zemen 

Woensdag 11 oktober Ramen zemen (reservedatum bij slecht weer) 

Donderdag 12 oktober Foto Koch (groep en individueel) 

 Inloop in de groepen (15.30 – 16.00 uur) 

Vrijdag 13 oktober Juffendag  

Maandag 16 t/m vrijdag 20 

oktober 

Herfstvakantie 

Maandag 23 oktober Studiedag van het team, leerlingen vrij 

 
 
Lourens Wullems 
Maandag 28 augustus jl. werd Lourens Wullems geboren. Lourens 
is de zoon van juf Wullems en haar man. Van harte gefeliciteerd en 
veel blijdschap en geluk toegewenst, maar bovenal ..  de zegen van 
God. Wilt u een kaartje sturen? Het adres is: Honingeter 59, 3247 
GD Dirksland. 

mailto:info@hetkompas-stellendam.nl


Christelijke basisschool “Het Kompas” ● Schoolstraat 19, 3251 AX Stellendam ● Postbus 24, 3251 AA Stellendam 

Tel.: 0187-492458 ● Fax: 0187-490179 ● Email: info@hetkompas-stellendam.nl ● www.hetkompas-stellendam.nl 

Onderwijsinhoudelijk – Thematisch werken in groep 3/4 
In groep 3/4 wordt gewerkt over de visserij, waarbij uiteraard aansluiting is bij de ‘Week van 
de Goereese vis’. Hieronder leest u over een gastles die in het kader daarvan gegeven is. 
Groep 3-4 heeft afgelopen donderdag bezoek gehad van twee vissersmannen en Caroline 
Melissant, de schrijfster van de boekjes Walter&Poes. 
Mevr. Melissant heeft een van haar boekjes op interactieve wijze voorgelezen aan de 
kinderen. In de afgelopen weken hebben de kinderen al heel wat vissoorten leren kennen. 
Maar door de presentatie zijn ze nog meer te weten gekomen over vissen. De vissersmannen 
hadden echte vissen meegebracht, die de kinderen van alle kanten, van binnen en van buiten 
mochten bekijken. Ontzettend leuk en leerzaam, maar soms ook wel een beetje 'eng'. 
Ook vertelden ze, aan de hand van materialen, het een en ander over het leven op zee als 
visser. 
Een ontzettende leerzame en leuke activiteit! Geniet mee door  het bekijken van 
onderstaande foto's. 
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Informatieavonden 
We kijken terug op zinvolle informatieavonden met een hoge opkomst. Fijn dat u er was, 
daar doen we het voor!  
 

Luizencontrole 
Dinsdag 29 augustus jl. was er luizencontrole. Er zijn toen geen luizen 
aangetroffen. Inmiddels hebben we signalen dat het verstandig is om 
nogmaals te controleren. Dit gaat gebeuren op maandagmiddag 11 
september. Wederom het verzoek: jongens graag zonder gel in het 
haar en meisjes met een niet al te ingewikkeld kapsel. Bij voorbaat 

dank voor uw medewerking! 
 
‘Weerbaar zijn doe je zo’ 
Op dinsdag 12 september worden van 9.00 tot 11.50 en van 13.15 tot 15.30 uur de lessen 
“Weerbaar zijn doe je zo” gegeven aan de leerlingen van groep 7/8. Om alle leerlingen 
voldoende aan bod te laten komen, wordt de groep gesplitst; groep 8 krijgt ’s morgens les en 
groep 7 ’s middags. ’s Avonds is er een ouderavond; deze is van 19.00 tot 21.00 uur. 
Het hoofddoel van ‘Weerbaar zijn doe je zo’ is: 
Het weerbaar maken van jonge kinderen in het omgaan met genotmiddelengebruik, door 
het op gang brengen van bewustwording en het leren maken van eigen keuzes, in relatie tot 
alcohol, tabak, drugs, gamen & social media. 
Graag willen wij met u in gesprek over uw kinderen en de keuzes die zij nu en later in het 
voortgezet onderwijs maken, als het gaat om alcohol, tabak, drugs, gamen & social media. 
De training ‘Weerbaar zijn doe je zo’ wordt gegeven aan uw kinderen in groep7/8. Tijdens de 
ouderavond krijgt u informatie over de training: Wat is het doel van de training, wat willen 
we met de training bereiken, hoe beleven kinderen de training, welke keuzes maken zij en 
welke uitspraken doen kinderen? Ook wordt een korte presentatie gegeven over de cijfers,  
als het gaat om alcohol en roken en geven wij informatie over gamen en social media.  
U begrijpt: alle ouders van groep 7/8 zijn hartelijk welkom! 
 
Verkeersveiligheidsdag groep 5 t/m 8   
Op vrijdag 22 september staat de Verkeersveiligheidsdag gepland voor groep 5 t/m 8. Deze 
dag wordt georganiseerd in Ouddorp. Voor deze dag zijn we op zoek naar ouders die met 
ons mee willen fietsen naar Ouddorp (en bij slecht 
weer in de gelegenheid zijn om te rijden met de auto). 
We vertrekken om 08.30 uur van school en hopen om 
12.15uur weer terug te zijn. Bent u in de gelegenheid 
om deze dag met ons mee te gaan, dan horen we dat 
graag! Stuur een mail naar: H.Soeteman@hetkompas-
stellendam.nl S.vanderKraan@hetkompas-
stellendam.nl 
Deze dag eten de leerlingen van groep 5 t/m 8 op school. Wilt u hen een lunchpakketje 
meegeven?  
 
Lesgeven in de hal 
Groep 5 en groep 7 krijgen een aantal keer per week les in de hal. Dit gebeurt verspreid over 
de  maandagmorgen t/m donderdagmorgen. Dit doen we voor groep 5/6 om hen gedurende 
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drie morgens te splitsen  bij rekenen, taal en lezen en voor groep 7 omdat we in het 
bibliotheeklokaal geen digibord hebben, maar in de hal wel. In dit soort situaties zijn we 
weer heel blij met ons té grote gebouw. 
We hebben in de hal een lesruimte ingericht. Hier valt goed te werken, mits we er met 
elkaar voor zorgen dat het in de gangen en bij de leerlingentoiletten zo rustig mogelijk is, 
zodat de leerlingen die in de hal les krijgen zo min mogelijk afleiding hebben van leerlingen 
die door de school wandelen. 
Graag vraag ik ook uw medewerking hierbij. Als u onder schooltijd uw kind komt halen of 
brengen, wilt u dit dan a.u.b. zo stil mogelijk doen? Hiermee helpt u  de juf en de leerlingen 
die in de hal les hebben. Bij voorbaat dank! 
 
Krentenbaard 
Enkele leerlingen hebben krentenbaard. Kinderen met krentenbaard mogen gewoon naar 
school, maar het is wel belangrijk om goed op de hygiëne te letten. Uiteraard geldt dit niet 
alleen voor de leerlingen met krentenbaard, maar voor álle leerlingen.  
 
Snoeprollen voor HOP 
Van de actie die we vorig schooljaar voor stichting HOP gevoerd hebben, zijn nog 21 
snoeprollen over. Héél graag willen we ook deze laatste rollen nog verkopen, zodat we aan 
stichting HOP het totaalbedrag van de actie kunnen overmaken. Helpt u mee? Kinderen die 
nog snoeprollen willen kopen, kunnen dat doen bij juf Van den Nieuwendijk. Namens HOP: 
bedankt! 
 
Zespri spaarkaart 

In het Boodschappenmagazine van PLUS staat een actie van Zespri. Zie ook 
de bijlage bij deze nieuwsbrief. Als u zelf geen belangstelling heeft voor 
deze actie, wilt u ons dan blij maken? Als u het te veel gedoe vindt om te 
gaan plakken, mag u de spaarkaart ook na het downloaden meegeven naar 

school, dan plakken wij de stickers en de postzegel. Daarom ook het verzoek of ouders 
stickers van de groene en gele kiwi’s  voor ons willen sparen. 
De actie duurt t/m 29 september 2017. Bij voorbaat dank voor uw hulp! 
  
Keramiekoven 
Wij hebben een keramiekoven, die al enkele jaren niet gebruikt is. Nu willen we die weer in 
gebruik nemen, want wat is er leuker dan het werkstuk wat je gekleid hebt, daarna ook te  
bakken en te glazuren? De leerlingen van groep 7 verheugden zich er erg op, maar …. nu 
blijkt de oven niet te werken. Mij wordt verteld dat er wellicht een zekering of een ‘staafje’  
vervangen moet worden. Op zich een eenvoudige ingreep …..  voor iemand die er een beetje 
kijk op heeft. Daarom de vraag: is er een ouder die ons hiermee kan helpen? U zou er veel 
leerlingen blij mee maken. Bij voorbaat dank! 
 
Activiteitencommissie  
Nog steeds zijn we op zoek naar twee ouders die  lid van de AC willen 
worden. Heeft u er belangstelling voor, maar weet u niet precies wat 
het inhoudt? Lees dan vooral onderstaand stukje aandachtig door. 
Hopelijk trekt het u over de streep! 
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Medewerker gevraagd!! 

Wij zoeken op korte termijn een enthousiast AC lid. 

Taakomschrijving: 
-Het uitvoeren van leuke en noodzakelijke werkzaamheden die onze school professioneel en 
gezellig houden. 
-Enkele keren per jaar vergaderen in ontspannen sfeer. 

Profiel: 
-Mee willen denken met ons team. 
-Affiniteit met onze kinderen en school. 
-Opleiding: n.v.t. 

Aanbod: 
-Flexibele werktijden. 
-Ontspannen informele sfeer. 
-Een hartelijk welkom in ons team. 

Herkent u zich in het bovenstaande profiel, dan nodigen wij u uit om u aan te melden bij een 
van onze leden. 

Monica Bechtum, Marielle Helder, Corine Klink, Janny de Waal, Lisanne Jansen 

Regel van de maand  
Met hetzelfde gemak, je afval in de bak. 
 
Verjaardagen september 
 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

5 september 2 Yacintha van Oostenbrugge 5 

9 september  8 Marthijn Jansen 12 

13 september 2 Milan Oosters 5 

18 september 7 Tessa van Grevenstein 10 

18 september 7 Jasper Klijn 10 

18 september 3 Armand van Oostenbrugge 6 

22 september 3 Jasmijn Kievit 6 

30 september 4 Mike Hoffman 7 

 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 september 
2017. Voor alle genoemde data geldt: zo de Heere wil en wij leven.  
 
Met vriendelijke groet, 

G.A. (Gea) Geneugelijk 
          (directeur) 
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Het Kompas is onderdeel van:       
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