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Beste ouders,
Maandag 19 juni

Speelgoed schoonmaken, aanvang: 08.30 uur
Geld sponsorloop inleveren, 13.00-13.15 uur

Dinsdag 20 juni

Speelgoed schoonmaken, aanvang: 08.30 uur
Geld sponsorloop inleveren. 13.00-13.15 uur

Woensdag 21 juni

Presentatie werkstukken groep 6, 11.30 – 12.00 uur

Dinsdag 27 juni

Excursie groep 5/6, Nationaal Archief Den Haag

Vrijdag 30 juni

Tweede rapport mee

Maandag 3 juli

Rapportgesprekken

Dinsdag 4 juli

Excursie groep 5/6, Goedereede
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 - Engels in groep 1 t/m 8
Engels (groep 1 t/m 4)
Het afgelopen jaar hebben we ons georiënteerd op verschillende Engelse
methodes voor groep 1 t/m 4. Uiteindelijk hebben we gekozen voor IPockets. Een erg leuke en aansprekende methode. De kinderen waren
gelijk enthousiast. Aan de hand van een handpop worden ze
meegenomen naar verschillende onderwerpen zoals huis, familie, het bos etc. I-Pockets is
een digitale lesmethode voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) van het basisonderwijs. Door
middel van liedjes, rijmpjes, interactieve praatplaten en videomateriaal ontdekken onze
leerlingen op een interactieve en speelse manier de Engelse taal. Deze methode sluit heel
mooi aan bij Holmwoods, de methode die gebruikt wordt in groep 5 t/m 8.
Engels (groep 5 t/m 8)
In groep 5 t/m 8 zijn we dit jaar begonnen met Holmwoods, een methode die naast de
woordenschatontwikkeling aandacht besteedt aan lees- en luistervaardigheid. Het niveau
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van de leerlingen op het gebied van Engels varieert sterk en daarom willen we volgend jaar
hierbij groepsdoorbrekend gaan werken. Dit houdt in dat alle leerlingen van groep 5 t/m 8
op hetzelfde moment Engels hebben. Het vak wordt op vier niveaus gegeven en de
leerlingen sluiten aan bij de niveaugroep die het meest geschikt is. Het niveau van de
leerlingen wordt door de leerkrachten bepaald op grond van de resultaten.
Sponsorloop
Gisterenmiddag hadden we een sportieve, gezellige
sponsorloop. Er werd stevig gelopen en het was prachtig weer.
De opbrengst is op dit moment nog niet bekend, maar we hopen uiteraard op een leuk
bedrag om timmergereedschap van te gaan kopen. Mooi om te melden is, dat we van
Emma en Sem van Lenten gereedschap gekregen hebben dat van hun opa geweest is en niet
meer gebruikt werd (hamer, beitel, vijl, enz.). Hartelijk dank, we gaan er graag gebruik van
maken.
Boekenmarkt
Onze jaarlijkse boekenmarkt is weer ingericht. Er liggen veel leuke boeken,
voor een heel zacht prijsje. Voor €0,50 kunnen de leerlingen een, twee of drie
boeken uitzoeken. Er liggen ook boeken van onze vorige leesmethode van
groep 3; wellicht iets voor de huidige leerlingen van groep 1 of 2? Eveneens
hebben we rekenboeken voor groep 3, 4 en 5 in de aanbieding, ook van onze
vorige methode. Heel geschikt om thuis extra te oefenen.
T/m vrijdag 23 juni kunnen er boeken gekocht worden, daarna wordt de boekenmarkt weer
opgeruimd, omdat we de podiumdelen dan weer ergens anders voor nodig hebben. De
opbrengst van de boekenmarkt voegen we bij die van de sponsorloop.
Staking
In de media heeft u waarschijnlijk gelezen dat veel basisscholen op dinsdag 27 juni een uur
later zullen beginnen, omdat de teamleden meedoen aan de landelijke staking die op die dag
georganiseerd wordt. De inzet van de staking is:
- een hoger salaris, passend bij de opleiding die leraren in het basisonderwijs hebben.
- meer financiën voor onderwijs, waardoor o.a. klassen verkleind kunnen worden.
Deze uitgangspunten onderschrijven wij volledig. Toch zal ons team niet deelnemen aan de
staking. Wij zijn principieel van mening dat we alleen mogen staken als we verplicht worden
om iets te doen wat ingaat tegen het Woord van God. Dat is hier niet aan de orde. Overigens
hebben we in Nederland vrijheid van meningsuiting, dus ieder die er een andere mening op
nahoudt dan wij, heeft daar het recht toe.
Waarschijnlijk ontvangt u in de loop van volgende week over deze materie nog een bericht
van de voorzitter van het College van Bestuur van Kindwijs.
Rapportgesprekken
Maandag 3 juli en dinsdag 4 juli hopen we de rapportgesprekken te houden. In de bijlage
vindt u het aanmeldingsformulier. Een vriendelijk maar dringend verzoek om het ingevulde
formulier uiterlijk vrijdag 23 juni terug te mailen aan juf Van den Nieuwendijk
k.vdnieuwendijk@hetkompas-stellendam.nl
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Spelletjesochtend
Zoals u in de vorige Kompasnieuwsbrief hebt kunnen lezen, zijn we op zoek
naar ouders voor de spelmorgen in groep 5 t/m 8 op woensdag 5 juli a.s.
Inmiddels hebben 4 ouders zich opgegeven, waarvoor hartelijk dank! We
hebben echter nog niet voldoende hulp en zijn daarom hard op zoek naar nog
5 hulpouders. Heeft u van 09.15 tot 11.15 uur gelegenheid om te helpen? Dan horen we
graag van u! Stuur een mail naar juf Soeteman h.soeteman@hetkompas-stellendam.nl Bij
voorbaat dank voor uw hulp.
Gastles Jaco Ottink
Donderdag 6 juli hoopt Jaco Ottink een gastles te komen geven in groep 1 t/m 8. Doordat
één van de leerlingen uit groep 6 een werkstuk gemaakt heeft over ‘The seven summits’ zijn
we met Jaco Ottink in contact gekomen. In de bijlage leest u meer over hem en zijn werk.
Zomertijd
In de laatste schoolweek hebben we weer een kortere middagpauze, nl. van
11.50 tot 12.45 uur. ’s Middags is de school in die week om 15.00 uur uit.
De leerkrachten zullen erop attent zijn dat de leerlingen meteen om 11.50 uur
de school gaan verlaten.
Groepsbezetting 2017-2018
In onderstaand schema leest u hoe in 2017-2018 onze groepsbezetting wordt.

Ma/mo
Ma/mi
Di/mo
Di/mi
Wo/mo
Do/mo
Do/mi
Vr/mo
Vr/mi

Startgroep/groep 1/groep 2
Nog onbekend
Nog onbekend
Nog onbekend
Nog onbekend
Nog onbekend
Juf Sperling
Juf Sperling
Juf Sperling
Vrij

Ma/mo
Ma/mi
Di/mo
Di/mi
Wo/mo
Do/mo
Do/mi
Vr/mo
Vr/mi

Groep 3/4
Juf Van der Ham
Juf Van der Ham
Juf Flikweert
Juf Flikweert
Juf Van der Ham
Juf Flikweert
Juf Flikweert
Juf Van der Ham
Vrij

De startgroep komt alleen ’s morgens naar school.

Ma/mo
Ma/mi
Di/mo
Di/mi
Wo/mo
Do/mo
Do/mi
Vr/mo
Vr/mi

Groep 5/6
Juf Soeteman
Juf Soeteman
Juf Soeteman
Juf Soeteman
Juf Soeteman
Juf Soeteman
Juf Soeteman
Juf Soeteman
Juf Soeteman

Ma/mo
Ma/mi
Di/mo
Di/mi
Wo/mo
Do/mo
Do/mi
Vr/mo
Vr/mi

Groep 7
Juf Tanis
Juf Tanis
Juf Tanis
Juf Geneugelijk
Juf Geneugelijk
Juf Van der Kraan
Juf Van der Kraan
Juf Van der Kraan
Juf Van der Kraan

Groep 8
Juf Grinwis
Juf Grinwis
Juf Grinwis
Juf Grinwis
Juf Grinwis
Juf Van der Kraan
Juf Van der Kraan
Juf Van der Kraan
Juf Van der Kraan
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In verband met de grootte van groep 7/8 zal deze groep op maandag, dinsdag en woensdag
gesplitst zijn.
Groepsbezetting 2017-2018 – vervolg
Bovenstaande groepsbezetting geldt niet tot het einde van het schooljaar. Na de
kerstvakantie hoopt juf Verduijn weer aan het werk te gaan en na de voorjaarsvakantie
hoopt juf Wullems het werk weer op te pakken. T.z.t. krijgt u bericht over de wijzigingen die
dan optreden in de groepsbezetting.
Het streven is altijd om per groep niet meer dan twee leerkrachten te hebben. Soms lukt dat
niet, zoals u weet. In dat geval zullen altijd, zo veel als mogelijk is, leerkrachten ingezet
worden die reeds bij de leerlingen bekend zijn. Splitsing van een grote groep heeft in een
dergelijke situatie prioriteit boven het aantal leerkrachten per groep.
Vacature groep 1/2
De juf die na de zomervakantie een deel van het bevallingsverlof van juf
Wullems gaat waarnemen, hebben we helaas nog niet gevonden. Op de
tweede advertentie die geplaatst is, zijn enkele reacties gekomen.
Volgende week zullen er gesprekken plaatsvinden, waarna er
proeflessen gepland worden. Althans, als de gesprekken een positief
resultaat hebben. Hopelijk kunnen we dan nog net voor de
zomervakantie een kandidaat benoemen.
Juf Van der Valk
Vanaf vandaag is er op onze school een extra juf, nl. juf Van der Valk uit Sommelsdijk. Deze
juf heeft jarenlange onderwijservaring en wordt tijdelijk bij ons geplaatst, omdat zij een
andere werkplek binnen Kindwijs nodig heeft. De juf is de gehele week aanwezig en zal
kleine groepjes of individuele leerlingen uit groep 1 t/m 4 begeleiden. De inzet van deze juf
wordt niet betaald uit het budget van onze school; er zijn voor ons dus geen kosten aan
verbonden. Het is op dit moment nog niet bekend hoe lang juf Van der Valk op onze school
blijft. We hopen dat we samen een goede tijd hebben, waarin we elkaar wederzijds van
dienst kunnen zijn.
De zomerdip (bijlagen in een aparte mail)
In de zomervakantie helemaal niets lezen, is niet slim. Veel leerlingen zijn
dan na de zomervakantie achteruitgegaan met lezen. Daarom is het goed
tijdens de vakantie ook te blijven lezen. Voor het ene kind is dat
gemakkelijker dan voor het andere. Om daarbij een beetje te helpen hebben
we voor leerlingen uit groep 3 die een extra zetje nodig hebben het
programma ‘Vos en Haas’. De ouders van leerlingen die voor ‘Vos en Haas’ in
aanmerking komen, worden door de leerkrachten van groep 3 hierover benaderd. Voor alle
andere leerlingen (startgroep t/m groep 8) is er, naast het lezen van zelf gekozen boeken,
een leuke mogelijkheid om in de zomervakantie iets met taal/lezen te doen. Voor de jongste
leerlingen hebben we een letterboekje, voor de leerlingen van groep 3 en 4 is er een
werkboekje ‘Mijn vakantieverhaal’, groep 5 en 6 heeft een moeilijker versie van ‘Mijn
vakantieverhaal’, en in groep 7/8 kunnen de leerlingen zelf een krant maken.
Bij deze nieuwsbrief vindt u de voorbeelden voor groep 1 t/m 6. Van de krant (groep 7/8) is
ook een format beschikbaar, maar dit is moeilijk digitaal te laten zien.
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Vindt u het leuk/goed/nuttig/leerzaam dat uw kind in de vakantie met één van deze
opdrachten aan de slag gaat? Geeft u dit dan door aan de leerkracht van uw kind. We zorgen
er dan voor dat uw kind uiterlijk vrijdag 30 juni a.s. een papieren versie van het letterboekje,
het werkboekje of de krant mee naar huis krijgt. Wilt u de documenten liever zelf
downloaden? Dat kan, ik stuur ze u in een aparte mail.
Datum
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt vrijdag 30 juni 2017. Voor alle genoemde data
geldt: zo de Heere wil en wij leven.
Met vriendelijke groet,
G.A. (Gea) Geneugelijk
(directeur)
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