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Kompasnieuwsbrief 4 
6 oktober 2017 
 

Dinsdag 10 oktober Ramen zemen 

Woensdag 11 oktober Ramen zemen (reservedatum bij ongeschikt weer) 

Donderdag 12 oktober Foto Koch (groep en individueel) 

 Vergadering TSO, aanvang: 13.15 uur 

 Inloop in de groepen (15.30 – 16.00 uur) 

Vrijdag 13 oktober Juffendag  

Start ‘DrinkWater’ 

Maandag 16 t/m vrijdag 20 

oktober 

Herfstvakantie 

Maandag 23 oktober Studiedag van het team, leerlingen vrij 

Vrijdag 27 oktober Jeugdverpleegkundige, groep 7 

Dinsdag 31 oktober Actie Lightwise, groep 5 t/m 8 

Vrijdag 10 november VO dag groep 7/8 

 Nationaal Schoolontbijt 

Dinsdag 14 november Leerlingbespreking (1) 

Maandag 20 november Start DVS blok 3 

 
Onderwijsinhoudelijk – Lezen met de strippenkaart 
De leerlingen van halverwege groep 3 t/m eind groep 8 lezen thuis met een 
strippenkaart. Het doel hiervan is, om de kinderen thuis meer te laten lezen 
en het plezier in het lezen ook meer te ontwikkelen. Ook leggen we met dit 
project een stuk verantwoordelijkheid bij de ouders: kinderen goed leren 

lezen is een taak van de school, kinderen vlot leren lezen en plezier in lezen bijbrengen is een 
taak van de school én de ouders. 
De spelregels voor het lezen met een strippenkaart zijn als volgt: 
- De leerlingen kiezen thuis zelf een boek. Dit mag een boek zijn dat ze zelf hebben, een boek 
dat ze van iemand anders geleend hebben of een boek dat ze in de bibliotheek gehaald 
hebben.  
- Er mogen leesboeken en informatieve boeken gelezen worden. Stripboeken en tijdschriften 
mogen niet meegeteld worden voor het lezen met een strippenkaart. 
- Elke leerling krijgt een strippenkaart. Een strippenkaart heeft 15  strippen. Aan de voorkant 
is ruimte voor een paraaf of handtekening, aan de achterkant kan de naam van het kind en 
de titel van het boek/de boeken genoteerd worden. 
- De ouders zetten een paraaf/handtekening voor een bepaald aantal gelezen bladzijden. 
Het aantal te lezen bladzijden voor een paraaf/handtekening is per groep bepaald. 

- Groep 3: 2 bladzijden 

- Groep 4: 5 bladzijden  
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- Groep 5/6: 8 bladzijden 

- Groep 7/8: 10 bladzijden 

- Een volle strippenkaart wordt op school ingeleverd bij mw. A. Breur.  Dit kan één keer per 
week op dinsdagmiddag, tussen 13.00 en 13.10 uur. De strippenkaart wordt afgetekend. Een 
volle strippenkaart levert een sticker op. Deze sticker wordt op een stickerkaart geplakt.  
- Er zijn twee verschillende stickerkaarten: 
* De leerlingen van groep 3 én de leerlingen van groep 4 t/m 8 die in de rode groep zitten 
hebben een stickerkaart met vijf vakjes. 
* Alle andere leerlingen hebben een stickerkaart met tien vakjes. 
- Als de stickerkaart vol is, mogen de leerlingen een klein cadeautje uitzoeken. (Grote sticker, 
potlood, gum, notitieboekje, o.i.d.). Dit mogen de leerlingen daarna ook even in de klas laten 
zien.  
De stickerkaart gaat mee naar huis, op een aftekenlijst wordt een kruisje gezet voor de volle 
stickerkaart.   
- Bij twee  volle stickerkaarten mogen leerlingen weer een cadeautje 
uitzoeken én krijgen zij een kortingsbon, waarmee zij op de 
bovenverdieping van Boekhandel Van der Boom een boek mogen gaan 
kopen, met 10% korting.  
Heeft u iets te vragen? 
Voor algemene vragen over het lezen met de strippenkaart kunt u 
terecht bij juf A. Tanis of juf C. Sperling. Deze juffen vormen op onze 
school de werkgroep ‘Lezen’. Specifieke vragen omtrent uw kind kunnen 
u uiteraard stellen aan de leerkracht van uw kind. 
 

De Vreedzame School 
De achterliggende weken hebben 13 leerlingen uit groep 7/8 de opleiding tot 
leerlingenmediator gevolgd. Vrijdag 29 september jl. was de diplomering en maandag jl. is 
de mogelijkheid tot mediatie gestart. Twee aan twee hebben de mediatoren dienst op het 
Meester Bloklandplein. Op het bord in de hal is precies te zien wie er per dag aan de beurt is. 
Leerlingen kunnen de mediatoren herkennen aan hun DVS-hesje. Wie zijn onze mediatoren? 
U vindt hun foto op de website van de school.  
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Vertrek juf Grinwis 
Het tijdelijk contract van juf Grinwis is afgelopen; deze week was zij voor het laatst op 
school. Wij bedanken haar voor datgene wat ze voor de school gedaan heeft en wensen haar 
alle goeds toe in haar volgende werkkring. Tot de kerstvakantie neemt juf Van der Kraan de 
hele week groep 8 (met op donderdag en vrijdag groep 7 erbij) en na de kerstvakantie hoopt  
juf Verduijn weer te starten. De komende maanden zal juf Verduijn al een enkele keer 
komen werken, op dagdelen dat juf Van der Kraan verhinderd is. 
 

Ramen zemen 
Dinsdag 10 oktober staat gepland voor de halfjaarlijkse 
ramenzeembeurt. Alle ramen aan de buitenzijde van de school moeten 
weer gezeemd worden. Om dat met énkele ouders te doen, is een grote 
klus. Samen met een tiental andere ouders is het goed te doen. Komt u 
helpen? De start is om 08.30 uur. Komt u iets later, dan is dat uiteraard 
ook goed. Het is fijn als u uw eigen emmer en zeemspullen meebrengt. 
Bij voorbaat hartelijk dank! Als het op dinsdag ongeschikt weer is, wijken 

we uit naar woensdag 11 oktober. 
 
Schoolfoto’s  
Donderdagochtend 12 oktober komt Foto Koch voor het maken van 
groepsfoto’s en individuele foto’s. Leerlingen uit groep 1 en 2 mogen 
een knuffel meenemen om mee op de foto te gaan. Tip: wit/zwarte 
kleding geeft meestal geen mooi effect op dergelijke foto’s.  
Foto’s met niet-schoolgaande broertjes/zusjes worden tussen 11.50 en 
12.30 uur gemaakt. U kunt dan zo binnenlopen; als u even moet 
wachten, kan dat in de hal van de onderbouw. 
 
Christelijke kinderboekenmaand 
De maand oktober is de christelijke kinderboekenmaand. Dit jaar is het thema: ‘Bibbers in je 
buik’, met als motto: ‘Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je’. In alle groepen zal er 
aandacht besteed worden aan het thema. Op de juffendag organiseren we rondom het 
thema een gezamenlijke weeksluiting  met groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8.  
 

Juffendag  
Op onze school vieren alle juffen op dezelfde dag 
hun verjaardag, namelijk op de juffendag. Dit jaar is 
dat op vrijdag 13 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. 
Cadeautjes aan de juf worden er ter gelegenheid van deze dag niet gegeven.  
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. 
Elke leerkracht organiseert een gezellig programma met de eigen groep.  
 
Start ‘DrinkWater’ 
Eveneens op de juffendag starten we met het project ‘DrinkWater’. Het is de bedoeling dat 
alle basisscholen op Goeree-Overflakkee mee gaan doen aan ‘DrinkWater’. Wij zijn een van 
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de eerste scholen die gaan deelnemen. Met dit project wordt het drinken van water op 
school gepromoot en gestimuleerd. Er komt daarvoor een feestelijke aftrap op de juffendag.  
 

Herfstknutsel groep 5/6 
Tijdens de juffendag op vrijdag 13 oktober gaat groep 5/6 een herfstukje maken.  
Daarvoor moeten de leerlingen een mandje of plat (plastic)schaaltje meenemen en wat 
herfsttakjes uit de tuin / dennenappels / kastanjes etc.  Als iedereen iets meebrengt hebben 
we zeker genoeg.  
 

Continurooster 
Vrijdag 13 oktober hanteren we in groep 5 t/m 8 een continurooster. De leerlingen lunchen 
op school, samen met de leerkrachten. Geeft u uw kind een lunchpakket en drinken mee? 
Daarna hebben ze een korte pauze en om 12.15 uur beginnen de lessen weer. Om 14.30 uur 
is de school uit. 
 
Kiwistickers 
We sparen nog steeds kiwistickers. Inmiddels hebben we een 
aantal schoolsetjes bij elkaar en …. daarnaast gaan we ook 
weer sparen voor kiwiballen. Helpt u mee? De stickers kunnen 
ingeleverd worden bij juf Sperling. Bij voorbaat dank!  
 
Sponsorkind Woord & Daad 
Om onze leerlingen meer bewust te maken van ‘de verre naaste’  maakt elke groep dit 
schooljaar iets voor ons sponsorkind van ‘Woord & Daad’. De leerlingen van groep 1/2 
hebben hiervoor erg hun best gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maatjesplan oktober 
Grote maatjes lezen kleine maatjes voor uit een prentenboek of ander (voorlees)boek. Dit 
doen we ook in het kader van de christelijke kinderboekenmaand. 
 
Regel van de maand 
Doe een ander geen verdriet of pijn, want dat vind je zelf ook niet fijn. 
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Verjaardagen oktober 
 

Datum Groep Naam leerling Leeftijd 

1 oktober 3 Samuël Bouman 6 

2 oktober 7 Marinus Kalle 11 

8 oktober 3 Tess van Koppen 6 

8 oktober 6 Jaël van den Houten 10 

19 oktober 6 Sem Versluis 10 

23 oktober 6 Joshua Tanis 10 

27 oktober 3 Thijmen Roon 7 

27 oktober 6 Thijmen Pijl 10 

27 oktober 7 Jonathan Tanis 10 

 
Datum 
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 27 oktober 2017. Voor alle genoemde 
data geldt: ze 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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