
Kompasnieuwsbrief 21, vrijdag 19 juli 2019 
 

Maandag 2 september Eerste schooldag 

 Start groepsplan 1-1 

 Start DVS blok 1 ‘We horen bij elkaar’ 

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 

 Ouderavond LEV2Choose voor ouders groep 7/8 

 Groep 5/6 naar ExperiGO (middag) 

Vrijdag 18 oktober  Juffendag 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 
oktober 

Herfstvakantie 

 
 

Onderwijsinhoudelijk - Terugblik….. 
Nu het schooljaar 2018-2019 voorbij is, wil ik in deze 
Kompasnieuwbrief met u terugkijken op alles waar we het afgelopen 
jaar aan gewerkt hebben. 

 
Met de nieuwste versie van de rekenmethode ‘Pluspunt’ zijn we t/m groep 7 gekomen. In 
schooljaar 2019-2020 gaat ook groep 8 hiermee werken.  



Wat lezen betreft stond ook dit jaar ‘Leespromotie’ hoog 
op de agenda. Elke middag start groep 4 t/m 8 met tien 
minuten vrij lezen. Er is voor hen veel aanbod, omdat we 
het boekenaanbod voor ‘vrij lezen’ met een hoge 
frequentie wisselen. Eveneens hebben we ons gebogen 
over het ‘begrijpend luisteren’, een voorfase van 
‘begrijpend lezen’. Een belangrijke factor hierbij is 
‘woordenschat’.  
Met het oog op woordenschatontwikkeling  bieden we bij het thematisch werken in groep 
1/2 gericht aanbod o.a. gebaseerd op de BAK-lijst (doelgroep: taalzwakke leerlingen) in 
combinatie met de BAS-platen.  
Daarnaast is de schoolmedewerker van de bibliotheek drie keer geweest in groep 5 t/m 8 
voor boekpromotie. Ze bracht daarvoor steeds voor elke groep een tiental boeken mee, die 
ze met de leerlingen besprak. Deze boeken mochten vervolgen twee maanden op school 
blijven en konden dus door alle leerlingen gelezen worden.  
Wilt u thuis ook aandacht blijven geven aan het lezen? Het is zo enorm belangrijk! 
 
‘De Vreedzame School’ is inmiddels een vast onderdeel van onze aanpak. We werken hier 
op een gestructureerde manier  aan sociale competentie en democratisch burgerschap. Als 
ouders kon u ons hierbij goed ‘volgen’ door de ouderbrieven en de koffieochtenden. Ik hoop 
dat uw kinderen ook thuis verteld hebben over de lessen van DVS en, wat helemaal mooi 
zou zijn, wellicht merkt u iets positief veranderen in hun gedrag…. 
Aan de sociale veiligheid en het welbevinden van uw kind werkten we o.a. met het 
observatiesysteem ‘ZIEN!’. We combineerden dit met de preventieve groepsgesprekken 
over welbevinden, schoolcultuur, internetgebruik en identiteit. 
 
Met ‘Wonderlijk gemaakt’, onze methode voor seksuele vorming, werken we nu twee jaar. 
U wordt op de hoogte gehouden met een korte mail per les, waarin de leerkracht doorgeeft 
wat er aan de orde zal komen in de les. Enkele ouders hebben aangegeven dat ze deze 
mailtjes waarderen; dit helpt ons om in te schatten waaraan behoefte is.  
 
Groep 9 heeft inmiddels een vaste plek in ons onderwijsaanbod. Op vrijdagmorgen gingen 
de desbetreffende leerlingen uit hun eigen groep naar groep 9. Daar werden ze, bij de 
verdiepingsopdrachten,  begeleid door juf Visser. In hun eigen groep moesten ze er voor 
zorgen dat  ze er op een aantal momenten aan verder werkten. Hiermee werd een beroep 
gedaan op hun vermogen tot plannen, organiseren en verantwoordelijkheid dragen voor het 
eigen werk.  

 
De koffieochtenden hadden als onderwerp 
‘Leespromotie’, het Schoolplan 2019-2023 en de 
speerpunten voor alle Kindwijsscholen. 
Ook spraken we meer algemeen over de opvoeding van 
onze kinderen. We hadden met een klein groepje ouders 
leerzame en fijne ochtenden met mooie gesprekken. 
 

Daarnaast waren er de dagelijkse lessen met daaromheen de inbreng van de leerlingen op 
vele fronten, de gastlessen, de excursies….. Eigenlijk teveel om op te noemen.  



In al ons werk erkennen we onze tekortkomingen en gebreken, maar beseffen we ook dat 
we geholpen en gezegend zijn door de onverdiende genade van onze God.  
Op Zijn hulp en nabijheid willen we vertrouwen bij al onze nieuwe plannen en de uitvoering 
daarvan. 
 
Vooruitblik…. 
In de eerstvolgende Kompasnieuwsbrief hoop ik u meer te vertellen over onze plannen voor 
het schooljaar 2019-2020. 
 
Verkeersmateriaal ‘School op Seef’ 
In november 2018 hebben we bij de herlabeling van 
‘School op Seef’  van de gemeente 
Goeree-Overflakkee een bedrag gekregen om te 
besteden aan nieuw verkeersmateriaal, gericht op de 
verkeersveiligheid. Van dat geld hebben we het 
volgende aangeschaft: 

- 25 verkeershesjes, om te gebruiken als we 
met de fiets op excursie gaan; 

- een Bee Bot mat, voorstellend een drukke straat; 
- wegtegels, om een weg uit te leggen, geschikt voor de Bee Bot; 
- klaarover bordjes, voor groep 1/2; 
- verkeerspionnen, te gebruiken bij de praktische verkeersles, de spelochtend en bij 

andere activiteiten op het plein en in het speellokaal; 
- enkele verkeersborden, voor groep 1 t/m 4. 

Alle materialen komen goed van pas bij de verkeerslessen in de diverse groepen. 
 
Opbrengst lege flessen-actie 
Vandaag hebben we lege flessen-actie afgesloten. De eindopbrengst is € 94,10. Een prachtig 
bedrag, waarvoor iedereen bij deze hartelijk bedankt wordt. Het geld is overgedragen aan 
Jack van der Klooster voor zijn muskathlon ten bate van Compassion.  
 
Schoolgids 2019-2020 
In de loop van volgende week krijgt u de schoolgids 2019-2020 gemaild. Hij komt ook op de 
website van onze school, op het besloten gedeelte mét foto’s en op het vrij toegankelijke 
deel van de website zónder foto’s en andere persoonlijke gegevens. 
 
Website 
In het nieuwe schooljaar verandert de inlogcode van onze website. In de eerste week na de 
zomervakantie krijgt u de nieuwe code toegestuurd. 

 
Zomerdip 
Zes weken zomervakantie is fijn en we gunnen het alle 
leerlingen van harte. Om uit te rusten en te ontspannen is het 
een prima periode. Eén nadeel is er wel, met name zwakke en 
matige lezers kunnen enorm achterop raken als ze zes weken 
lang niets lezen. Om uw kind weer een vlotte start te bieden, 
is het echt aan te raden dat er in de zomervakantie ook 



gelezen wordt. Bij sommige kinderen gaat dat vanzelf, bij anderen niet ….  
Om u en uw kind te helpen, vindt u op onze website een aantal praktische documenten 
m.b.t. de zomerdip. Hopelijk kunt u er uw winst mee doen. 
 
Vakantierooster 2019-2020 
Nogmaals het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020. In de loop van het schooljaar 
worden ook enkele studiedagen gepland. De data hiervan leest u in de eerste 
Kompasnieuwsbrief na de zomervakantie. 
 

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 

Donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020 Hemelvaartsdag + vrije vrijdag 

Maandag 1 en dinsdag 2 juni Tweede Pinksterdag + vrije dag 

Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020 Zomervakantie 

 
Nieuwe start 
Met de start van een nieuw schooljaar moeten de leerlingen 
van groep 3 t/m 8 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 5 t/m 8  komt daar nog bij:  
- Een multomap op A4 formaat, 23 rings; 
- Tabbladen; 
- Een rode pen; 
- Een kladblok; 
Voor de leerlingen van groep 7/8: 
- Een eenvoudige 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. 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op de eerste schooldag deze materialen bij zich 
heeft/hebben? Dan kunnen we meteen een goede start maken. Bij voorbaat dank! 
 
Afscheid 
Aan het eind van een schooljaar nemen we meestal afscheid van een aantal personen.  
Ook dit jaar is dat het geval.  
Leerlingen: Na de zomervakantie gaat Lucas van den Boogert (startgroep)  i.v.m. verhuizing 
naar de Prins Mauritssschool in Dirksland. Matthias Tanis (groep 1) vertrekt naar de 
Eben-Haëzerschool in Goedereede-Havenhoofd. Uit groep 8 gaan overstappen naar het 
voortgezet onderwijs: Rick Démoed, Tessa van Grevenstein, Jelle Hakvoort, Marinus Kalle, 
Vincent Kamp, Jasper Klijn, Rebecca Klink, Ruben Moijses, Emma Rijnbrand, Gideon Tanis, 
Jasmijn Tanis, Jonathan Tanis, Joël van der Velde, Silvia Vlietland, Pieter Voogd, Loreen van 
der Wende.  
Alle leerlingen wensen we een goede, fijne tijd toe op hun nieuwe school en Gods zegen 
voor de toekomst. 
Teamleden: We hebben afscheid genomen van de juf Houweling. Na een aantal maanden 
op onze school gewerkt te hebben, hoopt zij na de zomervakantie te beginnen als leerkracht 
op de Oranje-Nassauschool in Nieuwe-Tonge. Alle goeds toegewenst in de nieuwe baan! 
Een woord van dank aan juf Klink , die naast haar baan in Ouddorp, vanaf de meivakantie op 
de vrijdagen groep 7 voor haar rekening wilde nemen. Heel hartelijk bedankt hiervoor! 
 
Welkom 
Met ingang van het nieuwe schooljaar mogen we ook enkele 
nieuwe leerlingen verwelkomen, nl. Elise (groep 2), Annerieke 
(groep 5) en Geerten (groep 7) van den Brink uit Scherpenzeel. 
Ze hebben al een middag proef gedraaid en hopen in het 
nieuwe schooljaar echt te gaan starten.  Hartelijk welkom op 
onze school!  
 
Eerste schooldag  
Maandag 2 september 2019  begint de school weer. Op deze eerste morgen van het nieuwe 
schooljaar mogen alle ouders hun kind in de nieuwe groep brengen. Om 08.15 uur gaat bij 
beide ingangen de deur open en kunt u met uw kind mee naar binnen lopen om te zien 
waar hij/zij een plaats in het lokaal heeft en even kort een praatje te maken met de juf. 
Welkom! 

 
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! 
 
Verjaardagen augustus 
 
Datum Groep Naam leerling Leeftijd 
5 augustus 8 Tara van Kleeff  11 
8 augustus 2 Lydia Roon 5 
9 augustus 3 Naómi de Waal  6 
11 augustus 8 Pepijn Blokland  12 
18 augustus 3 Finn Brinkman 6 
18 augustus 6 Noa Démoed  9 
26 augustus 6 Elise Tanis  9 
29 augustus 8 Jesse Breen  12 

 
Bedankt! 
In deze laatste Kompasnieuwsbrief wil ik iedereen bedanken die in het 
afgelopen schooljaar iets voor onze school gedaan heeft. Heel veel 
ouders en grootouders hebben, ieder op hun eigen wijze en met hun 
eigen mogelijkheden en talenten, hun bijdrage geleverd aan het reilen 
en zeilen van onze school. Zeker voor een kleine school als de onze is 
de inzet van ouders en grootouders heel belangrijk. Dank dat u op uw 
eigen manier, in meedenken en meehelpen, betrokken was op het 
welzijn van de leerlingen. Met elkaar maken we het verschil!  

 
Vakantie 
De school is dicht, de kinderen hebben vakantie en de 
teamleden binnenkort ook. Ik hoop dat u eveneens kunt 
gaan genieten van een periode van rust en ontspanning. 
Namens alle teamleden wens ik u een fijne tijd toe, onder 
Gods bewaring en bescherming. We hopen elkaar na de 
vakantie weer in gezondheid te mogen ontmoeten. 
 
Regel van de maand september 
Met hetzelfde gemak, je afval in de juiste bak. 
 
 



 
Maatjesplan  
In september laten alle maatjes elkaar hun nieuwe klas/plaats/stoel zien. 
 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 6 september. 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:       
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