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Kompasnieuwsbrief 3  
28 september 2018 
 
Beste ouders, 
De kalender ziet er de komende weken als volgt uit: 
 

Maand oktober  Christelijke kinderboekenmaand 

Woensdag 3 oktober Eilandconferentie, alle leerlingen vrij 

Donderdag 4 oktober  Inloop voor ouders en grootouders, 15.30 tot 16.00 uur 

Vrijdag 12 oktober Gastles Hans Mijnders, voor groep 5 t/m 8 

Maandag 15 t/m vrijdag 19 

oktober 

Schoolbreed thematisch werken over ‘Duurzaamheid’, incl. 

juffendag 

Maandag 22 t/m vrijdag 26 

oktober 

Herfstvakantie  

Dinsdag 30 oktober Actie Ligthwise, voor groep 5 t/m 8 

Donderdag 1 november Boekpromotielessen Dorien ‘t Jong, voor groep 3 t/m 8 

Donderdag 8 november Koffieochtend met Dorien ’t Jong (bibliotheek) 

Vrijdag 9 november Nationaal Schoolontbijt 

 
 

Onderwijsinhoudelijk – De Vreedzame School (DVS)  
Een conflict ‘oplossen’ met een klap, omdat je nu eenmaal boos 
bent. Iemand anders uitschelden, en roepen dat je toch vrijheid 
van meningsuiting hebt. Of nog simpeler: de jas van een ander 
niet op willen rapen, omdat die niet van jou is, of de deur niet 
meer openhouden voor iemand die na jou binnenkomt.  
Van wie moeten kinderen leren dat je zó niet met elkaar 
omgaat? In de eerste plaats van hun ouders. Opvoeding en het 
geven van het goede voorbeeld begint thuis. Maar ook de 

school heeft hierin een belangrijke rol. Daarom vervolgen we ook dit jaar het traject ‘De 
Vreedzame School’. Het programma van ‘De Vreedzame School’ streeft ernaar om kinderen 
te leren:  
1. op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;  
2. constructief conflicten op te lossen;  
3. verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;  
4. een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen;  
5. volgens welke principes onze democratische samenleving is ingericht.  
De lessen DVS geven wij vanuit onze christelijke identiteit. Alleen van daaruit kunnen we, 
samen met de leerlingen, bovenstaande principes ons (meer) eigen maken.  
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‘De Vreedzame School’ is een traject waarbij niet alleen leerlingen en leraren betrokken zijn, 
maar ook de ouders. U krijgt dit jaar dan ook weer na afronding van een blok de ouderbrief 
met algemene informatie én informatie vanuit onze eigen school. 
Neemt u ook eens een kijkje op de website www.devreedzameschool.nl U vindt hier veel 
leerzame informatie. Anderzijds is het voor ons fijn als u ervaringen die u thuis opdoet met 
de DVS, naar ons terugkoppelt. Dan kunnen we echt sámenwerken! 
Inmiddels zijn we begonnen met blok 2: ‘We lossen de conflicten zelf op’. Over enkele weken 
kunt u de ouderbrief tegemoet zien. 
 
Nieuwe leerlingen 
Gijs Démoed is gestart in groep 1 en Isabeau Kievit hoopt binnenkort 4 
jaar te worden; haar verwachten we dan ook op onze school. Hartelijk 
welkom en een fijne schooltijd gewenst op ‘Het Kompas’.  
 
Veldles Staatsbosbeheer 
Maandagmiddag 1 oktober zal groep 8 deelnemen aan een veldles van Staatsbosbeheer en 
vrijdagmiddag 5 oktober is de beurt aan groep 7. Deze veldles vindt plaats in de Scheelhoek. 
Dit gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer en doorgaans niet toegankelijk voor publiek. 
Deze excursie duurt van 13.15 tot 15.30 uur. Voor de begeleiding op de fiets en ter plaatse 
zoeken we per groep 1 of 2 ouders. Wilt u met ons mee? Meldt u zich dan aan bij juf Van der 
Kraan (s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl) of juf Houweling 
(c.houweling@hetkompas-stellendam.nl).  
Het is aan te bevelen dat de leerlingen stevig schoeisel dragen, makkelijke kleding voor ‘in 
het veld’, en bij regen een regenjack. Ook een flesje water voor de dorst is prettig. De 
gastdocent heeft een camera bij zich, die de leerlingen mogen gebruiken om foto’s te 
maken. 
 
Dierendag 
Donderdag 4 oktober hopen de leerlingen van groep 1 t/m 
4  dierendag te vieren. We willen deze dag in het kader van 
het (nieuwe) thema ‘afval’, kinderboekenmaand en 
dierendag vieren. ’s Middags gaan we met de leerlingen 
werken en spelen rondom deze thema’s, maar zullen we 
ook de huisdieren van de kinderen feestelijke aandacht 
geven. Leerlingen die het leuk vinden, mogen ’s middags 
om 15.15 uur één dier op het onderbouwplein laten zien. 
We willen u vragen voor dinsdag a.s. een foto en eventueel wat informatie naar juf Wullems 
of juf Flikweert  te mailen. Zo weten wij ook gelijk wie we met welk huisdier kunnen 
verwachten. We willen vooraf de foto’s en eventuele informatie met de kinderen bekijken/ 
bespreken. Wilt u het dier aangelijnd (indien nodig) mee te nemen en wilt u op het plein zelf 
de verantwoording te dragen over het dier? 
Bij regen kan het feest helaas niet door gaan. De dieren kunnen nl. de school niet in i.v.m. 
allergieën e.d. We kijken met de kinderen uit naar een leerzame en feestelijke dierendag! 

De kinderen van groep 1 en 2 mogen ’s morgens een knuffeldier mee naar school nemen. 
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Inloop 
Donderdagmiddag 4 oktober hebben we weer inloop voor ouders en grootouders. In alle 
groepen bent u welkom om een kijkje te nemen. Uw kind mag aan u zijn/haar plaats, 
boeken, schriften, werkjes e.d. laten zien. In groep 5/6 is daarnaast ook een mooie 
schilderijententoonstelling te zien. U bent bij deze uitgenodigd om ook daar een kijkje te 
nemen (zie bijlage). 
Leerlingen waarvan de ouders/grootouders deze middag niet kunnen komen, gaan om 15.30 
uur gewoon naar huis. 
 

Christelijke kinderboekenmaand 
De maand oktober is de christelijke kinderboekenmaand. Dit jaar is 
het thema: ‘Door dik en dun’, Als je iemand door dik en dun steunt, 
help je hem of haar in goede en in slechte tijden.  
Een goede vriendschap is goud waard. De wetenschap dat je altijd bij 
de ander kan aankloppen, wat er zich ook voordoet of hoe je je ook 

voelt, maakt vriendschap zo bijzonder.In alle groepen zal er aandacht besteed worden aan 
het thema.  
 
Zwerfkast 
In het kader van leespromotie willen we in de hal van de school een zwerfkast voor boeken 
gaan inrichten. In verband met het inrichten van deze zwerfkast, zijn we op zoek naar 
kinderboeken. Heeft u thuis nog kinderboeken die niemand meer leest en die u eigenlijk 
kwijt wilt? Wij willen ze graag hebben. U begrijpt dat het wel boeken moeten zijn die 
kinderen leuk/interessant zullen vinden. Versleten en beschadigde boeken hebben we liever 
niet. 
De boeken mogen ingeleverd worden bij juf 
Van der Ham of juf Van der Kraan. Op de 
juffendag (vrijdag 19 oktober) hopen we dat 
de zwerfkast zodanig gevuld is, dat hij 
geopend kan worden.  
 
Kinderboekenmarkt 
Binnenkort houden we een kinderboekenmarkt, waar de leerlingen voor een zacht prijsje 
een boek kunnen kopen. Boekhandel Van der Boom hoopt zes kratten met boeken van hun 
bovenverdieping op school af te leveren en wij richten daarvoor een leuke tafel in. Op dit 
moment is nog niet precies bekend wanneer de leerlingen een boek kunnen kopen. 
U krijgt daar nog bericht over. 
 
Gastles Hans Mijnders 
I.v.m. de christelijke kinderboekenmaand hebben we de schrijver Hans Mijnders uitgenodigd 
om op vrijdagmiddag 12 oktober een gastles te komen geven in groep 5 t/m 8. Hij komt niet 
alleen veel vertellen over zijn werk als schrijver en over de boeken die hij geschreven heeft, 
maar hij heeft ook boeken bij zich om te verkopen. Leerlingen mogen geld meebrengen, als 
zij een boek willen kopen. Ook wil Hans Mijnders boeken van hemzelf signeren die kinderen 
ooit al gekocht hebben. Dus ook die mogen de kinderen meebrengen. 
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Schoolbreed thematisch werken in alle groepen 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen werken we in alle 
groepen over het thema ‘duurzaamheid’. U heeft hier vast al het één en 
ander over gehoord.  
Bij deze een bericht uit groep 1-4: 
Donderdagmorgen 11 oktober hoopt groep 3-4 een bezoek te brengen 
aan de Milieustraat te Middelharnis. Daarvoor zijn we op zoek naar (groot)ouders die ons 
willen  begeleiden en met ons willen rijden. 
Wanneer u in de gelegenheid bent met ons mee te gaan, wilt u dan een mailtje sturen naar 
l.flikweert@hetkompas-stellendam.nl. Wilt u daarbij ook aangeven voor hoeveel kinderen u 
plaats heeft in de auto.  Bij voorbaat hartelijk dank! 
We hopen om 9.00 uur te vertrekken en zullen rond 11.15 uur ongeveer weer terug op 
school zijn. Wanneer u bent ingedeeld als begeleider krijgt u nog een mail met meer 
informatie.  
 
Ook de kleuters hopen een bezoek te brengen aan de Milieustraat te Middelharnis, nl. op 
donderdag 18 oktober. Uiteraard zoeken wij ook (groot)ouders die ons willen begeleiden en 
met ons willen rijden. 
Wanneer u in de gelegenheid bent met ons mee te gaan, wilt u dan een mailtje sturen naar 
m.wullems@hetkompas-stellendam.nl. Wilt u daarbij ook aangeven voor hoeveel kinderen u 
plaats heeft in de auto. Bij voorbaat hartelijk dank! 
We hopen om 9.00 uur te vertrekken en zullen rond 11.15 uur ongeveer weer terug op 
school zijn. Wanneer u bent ingedeeld als begeleider krijgt u nog een mail met meer 
informatie. 
 

Kringloopwinkeltje 
Dan nog een bericht uit groep 3-4: 
We willen een ‘kringloopwinkeltje’ openen. Alle leerlingen uit groep 3-4 mogen 3 of 4 
voorwerpen meenemen die we in ons ‘kringloopwinkeltje’ voor een prikkie kunnen 
aanbieden. Hoogstwaarschijnlijk heeft u, of familie of buren vast wel iets in de kast staan 
waar u niets meer mee doet. U kunt denken aan speelgoed, boeken, knuffels, prulletjes voor 
in huis en dergelijke. Wilt u deze spullen voor vrijdag 12 oktober aan uw zoon/ dochter 
meegeven? Dan kunnen wij tijdig ons winkeltje inrichten en dan bent u donderdag 18 
oktober, vanaf 15.15 uur van harte welkom in Kringloopwinkel- alles voor een PRIKKIE! 
De opbrengst is voor een goed doel, dit doel hopen we met de kinderen aankomende weken 
te kiezen..  
 

Excursie Windmolenpark Battenoord  
In de themaweek (15 t/m 19 oktober) werkt groep 5 t/m 8 over het thema 'energie'. Hierbij 
komt ook het thema 'windenergie' aanbod.  
Op dinsdag 16 oktober willen we een kijkje nemen bij en in de windmolens.  
Om deze excursie mogelijk te maken zijn we nog op zoek naar ouders of 
grootouders die willen rijden. Bent u in de gelegenheid? Dan horen we 
graag van u! U kunt zich opgeven bij de betreffende leerkracht.  
Groep 5/6: vertrek vanaf school: 9:00uur / aankomst op school +/-
10:45uur --> aanmelden bij Juf Soeteman: H.Soeteman@hetkompas-
stellendam.nl 
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Groep 8: vertrek vanaf school: 9:45uur / aankomst op school +/- 11:30uur   --> aanmelden bij 
Juf van der Kraan: S.vanderKraan@hetkompas-stellendam.nl 
Groep 7: vertrek vanaf school: 13:30 uur / aankomst op school +/-15:15uur  --> aanmelden 
bij Juf Geneugelijk  G.Geneugelijk@hetkompas-stellendam.nl  
Wilt u er op letten dat de leerlingen deze dag warm gekleed zijn? Op de locatie kan het 
winderig en koud zijn.   
 
Juffendag 
Op onze school vieren alle juffen op 
dezelfde dag hun verjaardag, namelijk op 
de juffendag. Dit jaar is dat op vrijdag 19 
oktober. We bieden de leerlingen dan een 
gezellig programma aan en ze krijgen een traktatie tijdens de les en in de pauze. Het is de 
bedoeling dat de leerlingen wel hun eigen drinken voor in de pauze meebrengen. Soms 
komen leerlingen op de juffendag verkleed naar school. Dat mag, maar het hoeft beslist niet. 
Wat dit betreft mag u doen wat u en/of uw kind prettig vindt.  
De school begint die dag gewoon om 08.30 uur en de leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn ook 
op de normale tijd (11.50 uur) uit. Voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 is er een 
continurooster (graag zelf een lunchpakket en drinken meebrengen); zij zijn om 14.00 uur 
uit.  
 
Persoonlijk 
De meeste van u zullen inmiddels wel gelezen of gehoord hebben dat op zaterdag 22 
september jl. mijn vader overleden is. Wij mogen geloven dat hij door de Heere, op Zijn tijd, 
is Thuisgehaald. Dat geeft troost in verdriet. 
Bij deze wil ik u hartelijk danken voor uw medeleven in de afgelopen dagen. 
 
Maatjesplan oktober 
De grote maatjes lezen de kleine maatjes voor. 
 
Verjaardagen oktober 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

2 oktober 8 Marinus Kalle 12 

8 oktober 7 Jaël van den Houten 11 

12 oktober 2 Nathan Klink 5 

19 oktober 7 Sem Versluis 11  

26 oktober 2 Wieke Hakvoort 5 

27 oktober 7 Thijmen Pijl 11 

27 oktober 4 Thijmen Roon 7 

27 oktober 8 Jonathan Tanis 11 

 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 12 oktober. Voor alle genoemde data 
geldt: zo de Heere wil en wij leven. 
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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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