Kompasnieuwsbrief 10
20 januari 2017
Beste ouders,
De kalender ziet er momenteel als volgt uit:
Maandag 16 t/m vrijdag 27
CITO M-toetsen groep 2 t/m 8
januari
Dinsdag 24 januari
Open huis voor ouders met kinderen vanaf 2 ½ jaar
Woensdag 1 februari
Herdenking Watersnoodramp 1953
Donderdag 2 februari
Ouderavond DVS, aanvang: 19.00 uur
Vrijdag 3 februari
Koffieochtend (3)
Eerste rapport mee
Maandag 6 februari
Rapportgesprekken n.a.v. eerste rapport
Dinsdag 7 februari
Rapportgesprekken n.a.v. eerste rapport
Donderdag 9 februari
Inloop in de groepen, 15.30 tot 16.00 uur
Maandag 13 februari
Start groepsplan periode 2
Dinsdag 14 februari
Leerlingenbespreking 2
Maandag 27 februari t/m
Voorjaarsvakantie
donderdag 3 maart
Maandag 6 maart
Foto Koch: Afscheidsfoto groep 8
Dinsdag 7 maart
Vergadering TSO, aanvang: 13.15 uur
Maandag 13 t/m vrijdag 17
Open lessen
maart
Dinsdag 14 maart
Presentatie stichting ‘Help Onderwijs Papua’ + start actie
voor het goede doel.
Onderwijsinhoudelijk – Bezoek van de inspectie
Donderdag 19 januari jl. bezocht onderwijsinspecteur P. Brinkman onze school. Normaal
gesproken krijgt elke basisschool één keer per vier jaar een regulier schoolbezoek. In ons
geval was dit al vijf jaar geleden, dus we waren echt wel aan de beurt. Van ’s morgen 08.00
tot ’s middags 17.00 uur is de inspecteur op onze school aanwezig geweest. Hij heeft in elke
groep een lesobservatie verricht, schooldocumenten bestudeerd en gesprekken gevoerd
met het team, een aantal leerlingen uit de bovenbouw en een aantal ouders. Aan het eind
van de dag was er een feedbackgesprek, waarbij ook de algemeen directeur aanwezig was.
De inspecteur heeft zich met name gericht op de gebieden:
- Zicht op ontwikkeling;
- Didactisch handelen;
- Veiligheid;
- Resultaten;
- Kwaliteitszorg en ambitie;
- Kwaliteitscultuur.
De inspecteur is tevreden over onze school en geeft ons op alle gebieden een dikke
voldoende. Het basisarrangement is verlengd en de school blijft voor alle gebieden keurig op
‘groen’staan. Daar zijn we uiteraard erg blij mee en dankbaar voor. Hartelijk dank aan de
ouders die met ons meegeleefd hebben rondom dit bezoek!
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Over enkele weken zal de officiële rapportage van het bezoek beschikbaar zijn. U krijgt een
seintje als het zover is.
Vertrek
Maandag 23 januari hoopt Leah Versluis (groep 2) te starten op de Gelinckschool. Vandaag
heeft Leah bij ons afscheid genomen. Wij vinden het jammer dat ze bij ons weggaat;
tegelijkertijd hopen en verwachten we dat Leah op de Gelinckschool helemaal op haar plek
zal zijn. We wensen haar een goede tijd toe op de nieuwe school!
Open huis
Denkt u nog aan het open huis, voor zover voor u van
toepassing? Dinsdag 24 januari ontmoeten we graag
geïnteresseerde ouders van jonge kinderen, die een school
zoeken voor hun kind. Mochten ouders zich wel willen
oriënteren, maar op bovenstaande datum verhinderd zijn, dan
kunnen zij altijd een individuele afspraak maken.
Boekenpret
De boeken van boekenpret zijn uitgedeeld in de startgroep en groep 1 en 2. Wilt
u ze vrijdag 27 januari weer aan uw kind meegeven naar school? Bij voorbaat
dank!
Herdenking Watersnoodramp 1953
Woensdagavond 1 februari hopen we met de leerlingen van groep 7/8 in
schoolverband deel te nemen aan de herdenking van de watersnoodramp van 1953. Alle
leerlingen die meedoen, mogen zich rond 18.45 uur verzamelen bij ‘De Rank’. Om 18.50 uur
vertrekken we vandaar in een stille tocht naar het monument bij de ingang van ons dorp.
Om 19.00 uur houdt wethouder Markwat daar een toespraak, waarna de taptoe geblazen
wordt en de wethouder een krans legt. Vervolgens lezen leerlingen van de drie basisscholen
een gedicht voor, waarna 69 rozen bij het monument gelegd worden, voor elk slachtoffer
één. De namen van alle slachtoffers worden voorgelezen, altijd een indrukwekkend moment.
Na afloop van de herdenking gaan de leerlingen op eigen gelegenheid terug naar huis.
Ouderavond ‘De Vreedzame School’
Vergeet u ook de ouderavond over DVS niet? Donderdagavond 2
februari, aanvang: 19.00 uur. U bent hartelijk welkom!
Koffieochtend
Vrijdag 3 februari hebben we de tweemaandelijkse koffieochtend
weer. Ik wil u inhoudelijk iets vertellen over het inspectiebezoek en
over de status van de plannen die we hebben voor het tweede halfjaar. Wellicht zijn er ook
nog andere gesprekspunten, maar die zijn op dit moment nog niet bekend. De koffieochtend
begint om 08.30 uur in het lokaal van Kibeo. U bent hartelijk welkom!
Rapportgesprekken
Bij deze Kompasnieuwsbrief ontvangt u het aanmeldformulier voor de rapportgesprekken op
maandag 6 februari en dinsdag 7 februari. Wilt u het formulier uiterlijk vrijdag 27 januari
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terugmailen naar juf Van den Nieuwendijk? k.vdnieuwendijk@hetkompas-stellendam.nl
Vrijdag 3 februari krijgt u dan, bij Kompasnieuwsbrief 11, de indeling voor de gesprekken
gemaild.
Excursie groep 7/8
Op donderdagmiddag 9 februari hopen we met groep 7/8 naar het Streekmuseum te gaan
i.v.m. de prijs die door Daphne Kamp is gewonnen. Wij zoeken ouders voor het vervoer van
onze 26 leerlingen in dei groep. Het vertrek van school is om ongeveer 13.40 uur en naar
verwachting zal iedereen om 15.30 uur weer terug bij school zijn. Kunt u helpen? Wilt u zich
dan aanmelden bij juf Van der Kraan? s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl Bij voorbaat
dank!
Praktische verkeerslessen
Donderdag 9 maart starten de praktische verkeerslessen. In de volgende
Kompasnieuwsbrief staat een rooster m.b.t. het meebrengen van de fiets.
Collecte Kerstfeestviering groep 3 t/m 8
De opbrengst van de collecte bedroeg € 258,33. Hartelijk dank voor uw
bijdrage! We hebben het geld gebruikt om een deel van de boeken die de leerlingen
gekregen hebben, te bekostigen.
Kiwistickers
Op dit moment hebben we geen kiwistickers meer nodig. Hartelijk dank voor het
meesparen!
DVD-speler
Wij hebben een DVD speler die we niet meer gebruiken. Heeft u er belangstelling voor? U
kunt hem gratis afhalen op school.
Verzoek
Van de bewoners en de garagehouders van de Pr. Margrietstraat kreeg ik het verzoek om u
te attenderen op het breng- en haalgedrag. Het gebeurt herhaaldelijk dat zij overlast ervaren
als zij zelf met de auto willen vertrekken en de straat ‘geblokkeerd’ wordt door ouders die
met hun fiets op de weg staan of hun auto voor de garages geparkeerd hebben. Vriendelijk
verzoek of u hier rekening mee wilt houden. Bij voorbaat dank!

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

Opbrengst sponsorloop
Van de opbrengst van de sponsorloop hebben we muziekinstrumenten gekocht. We hebben
deze instrumenten al weer enkele maanden in gebruik, maar u heeft ze nog steeds niet
kunnen zien. Bovenstaand ziet u wat het geworden is. We zijn er heel blij mee en er wordt
vrolijk mee gemusiceerd. Echt een aanwinst!
Datum
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 3 februari 2017. Voor alle genoemde
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:

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

