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2 juni 2017
Beste ouders,
Maandag 5 juni

Tweede Pinksterdag, geen school

Dinsdag 6 juni

Excursie groep 5/6, Goedereede

Donderdag 8 juni

School Ondersteunings Team

Maandag 12 t/m vrijdag 23
juni

Cito LVS E-toetsen

Donderdag 15 juni

Sponsorloop

Maandag 19 juni

Geld sponsorloop inleveren, 13.00-13.15 uur

Dinsdag 20 juni

Geld sponsorloop inleveren. 13.00-13.15 uur

Woensdag 21 juni

Presentatie werkstukken groep 6, 11.30 – 12.00 uur

Donderdag 22 juni

Reservedatum sponsorloop

Dinsdag 27 juni

Excursie groep 5/6, Nationaal Archief Den Haag

Vrijdag 30 juni

Tweede rapport mee

Maandag 3 juli

Rapportgesprekken

Dinsdag 4 juli

Concert Muziekcarrousel, groep 3/4
Rapportgesprekken

Woensdag 5 juli

Spelletjesmorgen
Afscheidsavond groep 8

Donderdag 6 juli

Gastles Jacco Ottink, groep 1 t/m 8
Slotavond voor alle leerlingen en hun ouders

Vrijdag 7 juli

Eerste dag van de zomervakantie

Maandag 21 augustus

Eerste schooldag van het schooljaar 2017-2018

Onderwijsinhoudelijk – De Vreedzame School (bijlage)
In de bijlage vindt u weer een ouderbrief van DVS, deze keer voor een deel gevuld door
groep 3/4. Het is mooi als u thuis kunt inspelen op datgene wat op
school gedaan wordt. Zo bereiken we met het elkaar het beste voor
onze kinderen.
Welkom
Deze week is Joël van der Wal bij ons in groep 1 gekomen. Welkom
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op onze school! We hopen dat Joël snel zijn plekje bij ons gevonden zal
hebben.
Geboren
Dinsdag 23 mei is Jinthe Verduijn geboren. Wij feliciteren juf Verduijn,
haar man en Jurre met deze blijde gebeurtenis en wensen hen met elkaar
veel geluk en Gods zegen. Wilt u een kaartje sturen? Het adres is: Maerenseweg 54, 3253 XR
Ouddorp.
Bankbattle
De deelname van groep 7/8 aan de jaarlijkse Bankbattle heeft een zesde plaats opgeleverd.
Er deden dit jaar vijftien basisscholen op Goeree-Overflakkee mee.
Excursie groep 5/6
Dinsdag 6 juni hopen de leerlingen van groep 5/6 naar Goedereede te gaan. Van 09.15 tot
10.15 uur krijgt groep 5 een rondleiding in de toren van Goedereede, met daarbij uitleg over
het carillon door dhr. J. Bezuijen. Ook mag de toren beklommen worden. Groep 6 maakt dan
een stadwandeling door Goedereede. Daarna wisselen de groepen. Rond 11.45 uur hopen
we weer op school terug te zijn. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind deze morgen een fiets en
een reflecterend hesje bij zich heeft? De leerlingen nemen hun drinken en pauzehap mee
naar Goedereede; daarom is het handig als dit in een rugzak zit. Bij
voorbaat dank!
Sponsorloop (bijlage)
Donderdag 15 juni hopen we onze jaarlijkse sponsorloop te houden.
Deze keer lopen we voor timmergereedschap. Graag willen we met de
leerlingen van groep 5 t/m 8 gelegenheid maken om te gaan timmeren,
zagen, boren, enz. Daarvoor moeten we beter gereedschap hebben dan
nu het geval is, anders is er voor de leerlingen geen aardigheid aan. Sponsort u mee? Daar
zouden we blij mee zijn!
In de bijlage leest u meer informatie over de sponsorloop.
Nog een excursie groep 5/6…..
Dinsdag 27 juni hoopt groep 5/6 een bezoek te brengen aan het Nationaal
Archief in Den Haag. Hier krijgen ze een rondleiding bij de tentoonstelling ‘De
wereld van de VOC’. Vervolgens duiken ze in het archief, op zoek naar de
geschiedenis van het schip ‘De Geldermalsen’. Het vertrek van school is om
10.45 uur en rond 15.15 uur hoopt iedereen weer bij school te arriveren. Wilt
u uw kind die dag een lunchpakket en drinken meegeven?
Spelmorgen startgroep t/m 4
Woensdag 5 juli hebben we onze jaarlijkse spelmorgen. Dit jaar hebben we hierbij voor
startgroep t/m 4 geen hulp van ouders nodig. Wel vinden we het leuk als u een kijkje komt
nemen. Dat kan tussen 09.00 en 09.45 uur en tussen 11.00 en 11.45 uur. U bent dan welkom
in de lokalen van groep 1 t/m 4 en op het plein aan de Pr. Margrietstraat.
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Spelmorgen groep 5 t/m 8
Voor de spelmorgen in groep 5 t/m 8 zijn we wel op zoek naar ongeveer 10 ouders die ons
kunnen helpen bij het begeleiden van een groepje leerlingen. Dit duurt van 09.15 tot 11.15
uur. Bent u in de gelegenheid? Stuur dan een mail naar juf Soeteman
h.soeteman@hetkompas-stellendam.nl Bij voorbaat dank voor uw hulp.
Pannenkoeken bakken
Aan het eind van de spelletjesmorgen willen we met alle leerlingen
pannenkoeken eten. Dit is een soort jaarlijkse traditie. Wij zoeken
moeders, vaders, opa’s of oma’s die pannenkoeken voor ons willen
bakken en deze die morgen vóór 11.00 uur opgerold met daarin wat
suiker of dun stroop gesmeerd, willen inleveren bij de keuken. Bij de
beide ingangen hangen intekenlijsten of u kunt zich hiervoor aanmelden bij juf Visser,
i.visser@hetkompas-stellendam.nl Als u de kosten van de ingrediënten vergoed wilt krijgen,
levert u dan de kassabon in bij juf Van den Nieuwendijk?
De leerlingen van de startgroep t/m groep 6 zijn op woensdag 5 juli om 12.15 uur uit. Groep
7/8 gaat dan nog even door, nl. met de generale repetitie van de musical. Zij zullen daarmee
rond 15.30 uur klaar zijn.
IJs
In onze vrieskast staan nog enkele potjes ijs, die gewonnen zijn op de KAA tijdens het
envelop trekken. Willen de ouders die dit betreft het ijs komen ophalen?
Vacature groep 7/8
Na de zomervakantie komt juf Erna Grinwis uit Goedereede bij ons werken. Samen met juf
Van der Kraan zal zij het verdere bevallingsverlof van juf Verduijn in groep 7/8 waarnemen.
Hoe die indeling precies wordt, leest u in een latere Kompasnieuwsbrief. Ook via de
Kompasnieuwsbrief wil ik juf Grinwis hartelijk welkom heten op onze school. We hopen op
een goede en leerzame tijd met elkaar, in het belang van de leerlingen en de school.
Vacature groep 1/2
Voor de vacature in groep 1/2 hebben we nog geen geschikte kandidaat kunnen benoemen.
In het Eilanden Nieuws van a.s. dinsdag komt daarom een nieuwe advertentie.
Activiteitencommissie
Voor onze AC zijn wij m.i.v. het nieuwe schooljaar op zoek naar nieuwe leden. Lijkt dit u leuk
om te doen? Neemt u dan contact op met mw. Mariëlle Helder, m.d.helder@outlook.com
Verjaardagen juni 2017
7 juni
Jasmijn Vlietland
9 juni
Milan Jansen
9 juni
Emma van Lenten
12 juni
Laura Evertse
15 juni
Sarah Tanis
19 juni
Lieke Koenraad
28 juni
Manita Verbiest

Groep 2
Groep 5
Groep 7
Groep 7
Groep 3
Groep 5
Groep 7

6 jaar
10 jaar
12 jaar
11 jaar
7 jaar
9 jaar
11 jaar
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Regel van de maand
Als we ruzie hebben, maken we het direct weer goed. Het is beter dat iedereen dat doet.
Datum
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 16 juni 2017. Voor alle genoemde
data geldt: zo de Heere wil en wij leven.
Namens het team wens ik u goede en gezegende Pinksterdagen toe!
Met vriendelijke groet,
G.A. (Gea) Geneugelijk
(directeur)
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Het Kompas is onderdeel van:

Beste ouders en/of verzorgers,
Vonden jullie Koningsdag dit jaar ook weer een gezellige dag om samen op het dorp te vieren
met leuke spelletjes, voorstellingen, muziek etc.?
Voorafgaand aan zo’n dag wordt er achter de schermen hard gewerkt door de bestuursleden
van Vereniging Oranjefeest Stellendam om dit een geslaagde dag te laten zijn. Uiteraard
kunnen en doen wij het niet alleen en hebben we net als iedere andere vereniging veel
vrijwilligers nodig om dit alles mogelijk te maken.
Dit geldt ook voor de aankomende evenementen, de Avondvierdaagse (dit jaar van dinsdag
30 mei t/m vrijdag 2 juni) en het Huttendorp (dit jaar 18 en 19 augustus). Bij het organiseren
van deze evenementen zijn ook ieder jaar weer extra vrijwilligers nodig.
‘Vele handen maken licht werk’ slaat daarbij de spijker op zijn kop en een paar extra handen
kunnen wij zeer goed gebruiken.
Dus kunt u ieder jaar een paar uurtjes helpen bij deze leuke activiteiten op ons dorp voor jong
en oud, doen wij graag bij deze een beroep op u.
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U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij:
D. Krijger-Verduijn 0187 491815 of 0615308745 of via de e-mail
dkrijgerverduyn@hotmail.com of vos2008stellendam@gmail.com
Namens V.O.S. alvast bedankt.
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