Kompasnieuwsbrief 11,
Vrijdag 3 februari 2017
Beste ouders,
De kalender voor de komende tijd ziet er als volgt uit:
Maandag 6 februari
Rapportgesprekken n.a.v. eerste rapport
Dinsdag 7 februari
Rapportgesprekken n.a.v. eerste rapport
Woensdag 8 februari
Eerste stagedag juf Grinwis (groep 1 t/m 4)
Donderdag 9 februari
Inloop in de groepen, 15.30 tot 16.00 uur
Maandag 13 februari
Start groepsplan periode 2; idem IHP periode 2
Excursie groep 5 en 6 naar de tabernakel
Dinsdag 14 februari
Leerlingenbespreking 2
Maandag 27 februari t/m
Voorjaarsvakantie
donderdag 3 maart
Dinsdag 14 maart
Presentatie stichting HOP + start actie voor het goede doel
Donderdag 16 maart
Kangoeroewedstrijd
Maandag 20 maart
Start blok 5 DVS
Woensdag 22 maart
Grote Rekendag
Vrijdag 24 maart
Nationale Pannenkoekendag
Geboren
Zondag 25 december 2016 is Christian Slingerland geboren. Christian is het
broertje van Ramon, Sander, Colinda, Gerlise, Marlinde (groep 7), Fabian en
Lucinda (groep 1). Wij willen hen en hun ouders van harte feliciteren met deze
blijde gebeurtenis. Hoewel onze felicitatie in de Kompasnieuwsbrief aan de
late kant is, is het toch niet minder gemeend. Gods zegen toegewenst in alle
dingen!
Onderwijsinhoudelijk – De Vreedzame School (bijlage)
In alle groepen zijn we bezig met blok 4 van DVS ‘We hebben hart voor elkaar’. Het blok dat
afgerond is, blok 3, ging over ‘We hebben oor voor elkaar’. In het filmpje waarmee de
leerlingen van groep 5/6 u uitnodigden voor de ouderavond van DVS zag u een stukje
‘debatteren’ – dit hoort bij blok 3. Ook dat is een onderdeel van DVS: hoe geef je op een
duidelijke, respectvolle manier je mening weer én … hoe sta je open voor de mening van een
ander? Heel belangrijke vaardigheden anno 2017. Het is mooi om te zien hoe kinderen
aangeleerd wordt om op een goede manier bij je mening te blijven, maar ook om, op grond
van wezenlijke argumenten van anderen, van mening te kunnen veranderen. In de
ouderbrief leest u er meer over.
Ouderavond DVS (bijlage)
Enkele ouders gaven aan dat zij gisteravond helaas de ouderavond over
DVS niet konden bijwonen. Voor hen, maar ook voor alle andere
ouders, stuur ik een hand-out van de presentatie mee. Mocht u
inhoudelijke vragen over DVS hebben, voelt u zich dan vrij om die te
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stellen aan de leerkrachten of aan mij.
Maatjeslezen
Maandag 6 februari hebben we maatjeslezen (de activiteit die eigenlijk
voor januari gepland stond): de grote maatjes lezen voor aan de kleine
maatjes. Mag uw kind (als hij/zij groot maatje is) die morgen een (prenten)boek meenemen
om voor te lezen aan zijn/haar kleine maatje, passend bij de leeftijd van het kleine maatje?
Bij voorbaat dank!
Inloop in de groepen
Donderdagmiddag 9 februari is er weer inloop in de groepen. Tussen 15.30 en 16.00 uur
krijgt u gelegenheid om het werk van uw kind te zien en een kort praatje te maken met de
juf. Het is de bedoeling dat uw kind u rondleidt en aanwijst/opzoekt wat het u wil laten zien.
Kinderen waarvan de ouders deze keer niet komen kijken, gaan gewoon om 15.30 uur naar
huis.
Excursie groep 5 en 6
Maandag 13 februari gaan groep 5 en 6 de tabernakel bekijken in de kerk aan de
Bosschieterstraat.
Voorjaarsvakantie 2017 (1)
Vrijdag 24 februari hebben we in groep 5 t/m 8 weer een continurooster: de leerlingen van
de bovenbouw lunchen op school en zijn dan om 14.30 uur uit. Geeft u die dag een
lunchpakket en drinken mee aan uw kind?
Voorjaarsvakantie 2017 (2)
Vrijdagmorgen 24 februari zullen de leerplichtambtenaren weer controle uitoefenen op
ongeoorloofd verzuim. U bent op de hoogte!
Actie voor het goede doel
Jaarlijks organiseren we een actie voor een goed doel. We vinden het belangrijk dat de
leerlingen daardoor (beter) gaan beseffen hoe goed wij het hebben en dat ze iets doen voor
een ander. Deze keer is, in overleg met de activiteitencommissie, gekozen voor de stichting
Help Onderwijs Papua (HOP). Misschien heeft u wel eens iets gelezen over HOP in het
Eilandennieuws. Voor deze stichting werken Martijn en Annemarie van Driel, die beide
afkomstig zijn van Goeree-Overflakkee. Meer informatie vindt u op
www.helponderwijspapua.nl
Dinsdag 14 maart hoopt mw. Karin Tieleman in alle groepen een presentatie te geven over
het werk van stichting HOP. Daarna zal de activiteitencommissie aan alle leerlingen een
aantal rollen snoep meegeven om te verkopen bij familie, buren, vrienden en kennissen. We
hopen op een goede actie met een mooie opbrengst voor het onderwijs in Papua.
Groepsfoto’s
Al enige tijd staan de nieuwe groepsfoto’s op onze website. Als u foto’s wilt
bestellen kunt u dit doorgeven aan mw. Corianne Roon
pc.roon@kpnplanet.nl
De kosten zijn € 2,00 per foto. Het is ook mogelijk om digitale foto’s te
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bestellen. Dit kunt u eveneens per mail met mw. Roon regelen.
Peuterspeelzaal Kibeo
Het is enige tijd stil geweest rondom de plannen voor de peuterspeelzaal. Dit kwam omdat
op bovenschools niveau het besluit genomen is dat de Kindwijsscholen die een
peutervoorziening willen, dit dienen te doen in samenwerking met Peutereiland/Stichting
ZIJN. Recent is bekend geworden dat hierop voor onze school een uitzondering gemaakt zal
worden, omdat onze inzet is: een peuterspeelzaal aansluitend bij de christelijke identiteit
van onze school. Dit is iets wat Peutereiland/ZIJN niet kan garanderen, maar Kibeo wel. Het
contact met Kibeo is dus weer opgepakt en zo snel als mogelijk hoort/leest u meer concrete
informatie. Heeft u vragen? U kunt ze aan mij stellen, maar u kunt zich ook rechtstreeks in
verbinding stellen met het klantcontactcentrum van Kibeo: 0113-760 250.
Praktische verkeerslessen
Over enkele weken starten de praktische verkeerslessen weer. In de bijlage
vindt u het rooster daarvoor, zodat u weet op welke dagen het gewenst is dat
uw kind de fiets bij zich heeft.
Regel van de maand
Ho, ho, we vertellen geen lelijke dingen over elkaar, dat vinden we heel naar.
Maatjesactiviteit februari
In februari spelen de maatjes een gezelschapsspel met elkaar.
Verjaardagen februari
Datum
Groep
1 februari
3
2 februari
2
4 februari
7
4 februari
5
4 februari
7
7 februari
6
8 februari
2
10 februari
1
11 februari
7
14 februari
3
15 februari
1
15 februari
1
15 februari
3
19 februari
7
22 februari
5
26 februari
7

Naam leerling
Meredith van der Velde
Yoaz Hogenbirk
Lars van Kleeff
Gideon Tanis
Justin van der Welle
Loreen van der Wende
Jurre van Kempen
Jolise van der Giessen
Caitlyn van der Velde
Boas Tanis
Carlijn de Deugd
Jilles Klink
Marinde Voogd
Maartje Vlaspoel
Roan Klink
Marlinde Slingerland

Leeftijd
7
6
11
8
11
10
6
5
11
7
5
5
7
11
9
11

Datum
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag 17 februari 2017.
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Met vriendelijke groet,
G.A. (Gea) Geneugelijk
(directeur)
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