Kompasnieuwsbrief 20
30 juni 2017
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

Dinsdag 29 augustus

Informatieavond groep 1/2 en 5/6

Donderdag 31 augustus

Informatieavond groep 3/4 en groep 7/8

Dinsdag 12 september

Oudervertelgesprekken groep 2,4,6

Donderdag 13 september

Oudervertelgesprekken groep 2,4,6

Onderwijsinhoudelijk – Wereldlezen
Wereldlezen groep 3 t/m 8
Wist u dat … er in elke groep aan het begin van de middag stil gelezen wordt.
Wist u dat … elke bladzijde die gelezen wordt, genoteerd wordt.
Wist u dat … we dit doen als het boek uit is.
Wist u dat … er op elke boekenkast een lijst hangt.
Wist u dat … aan het eind van de maand de gelezen bladzijden van de hele groep worden
opgeteld.
Wist u dat … elke bladzijde wordt omgezet in een kilometer.
Wist u dat … we de kilometers gebruiken om te reizen.
Wist u dat … wij dit wereldlezen noemen.
Wist u dat … elke groep al verre reizen heeft gemaakt.
Wist u dat … we al veel mooie, bijzondere plaatsen hebben gezien.
Wist u dat … groep 3 en 4 in april in Rome zijn geweest.
Wist u dat … Rome al een heel oude stad is.
Wist u dat … deze stad ook al genoemd wordt in de Bijbel.
Wist u dat … groep 5 in mei in Parijs is aangekomen.
Wist u dat … er 20 wijnglazen afgewassen moesten worden.
Wist u dat … vruchtensap in een wijnglas heerlijk smaakt.
Wist u dat … groep 6 in mei naar Mali is gereisd.
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Wist u dat … dit land voor 70 % uit zandvlaktes bestaat.
Wist u dat … kinderen daar het spel Sey in het zand spelen.
Wist u dat … groep 7/8 in maart in China zijn geweest.
Wist u dat … zij genoten hebben van een loempia.
Wist u dat … er zoveel bladzijden gelezen zijn, dat er van
China naar Londen gereisd kon worden.
Wist u dat … (wereld)lezen erg leuk is.
Wist u dat … we volgend schooljaar ook weer op reis gaan.
Wist u dat … uw kind er vast veel over kan vertellen.

De Vreedzame School - afsluiter
Afsluiter van de lessen van De Vreedzame School in groep 5 en 6.
We stonden met elkaar in de kring. Er werd een bol wol gegooid. Als je aan de beurt was,
moest je iets vertellen over wat je dit schooljaar geleerd hebt, wat er dit jaar voor je
uitsprong, wat je mee wilt nemen naar het nieuwe schooljaar, of iets wat belangrijk is voor
de groep in het nieuwe schooljaar.
Langzamerhand ontstond er een web. Dit web laat de verbindingen in de groep zien.
De draden stonden strak gespannen. Doordat de leerkracht op een paar plekken in het web
aan de draad plukte, ontstond er een trilling.
Deze trilling was op veel plaatsen in het web
voelbaar. Zo is het ook in de klas, iemand die
een slechte dag heeft of iets vervelends
heeft meegemaakt.
Met elkaar kunnen we deze trillingen ook
opvangen, omdat we met elkaar in
verbinding staan en staan we als groep
sterk.
In het nieuwe schooljaar kunnen we werken
aan nieuwe verbindingen om nog sterker als
groep te staan.
Sponsorloop
De opbrengst van de sponsorloop is € 814,05. Een bedrag waar we blij mee zijn en waar ik u
allen hartelijk voor wil bedanken. In de zomervakantie gaan twee teamleden hiervoor
gereedschap uitzoeken. De bedoeling is om in het nieuwe schooljaar met leerlingen te gaan
timmeren en (figuur)zagen. Misschien dat we daar wel graag hulp van ouders of grootouders
bij hebben. In dat geval zal ik het u laten weten.
Boekenmarkt
De opbrengst van de boekenmarkt is € 15,20. Dank aan iedereen die een boek gekocht
heeft. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de opbrengst van de sponsorloop en dus ook
besteed aan gereedschap.
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Sportvloer
Naast bovengenoemd bedrag hebben we nog steeds € 700,- op de
spaarrekening voor vernieuwing van de sportvloer in het speellokaal.
Dit bedrag is in het verleden opgespaard met enkele sponsorlopen,
waarvan we toen steeds een klein deel bestemden voor de sportvloer.
Op dit moment durf ik de sportvloer nog niet te laten vernieuwen,
omdat onzeker is of de grootte van ons gebouw blijft zoals dat nu is.
Mocht er toch een stukje af moeten, dan zal dat in het gedeelte zijn
waar ook het speellokaal is. Best jammer, als daar dan net een splinternieuwe vloer ligt.
Helaas zullen we de aanschaf van de sportvloer dus nog even moeten uitstellen; het geld is
en wordt niet aan andere doeleinden besteed, daarvan kunt u verzekerd zijn.
Excursie groep 5/6
De excursie naar het Nationaal Archief in Den Haag was leerzaam en boeiend. De leerlingen
zijn heel gemotiveerd met alle opdrachten bezig geweest en de ouders van groep 5/6
hebben via de juf inmiddels een aantal foto’s en filmpjes toegestuurd gekregen.
Hieronder leest u nog een impressie van de leerlingen:
Op dinsdag 27 juni gingen groep 5 en 6 naar het Nationaal Archief in Den Haag. In het
archief werken zo’n 200 mensen. Er was 140 kilometer aan documenten in het archief. Elk
jaar komt daar 3 tot 4 kilometer bij. Er stond een nagemaakte dodo. Hij was (donker) grijs.
Sommige van onze achternamen bestonden ook in de tijd van de VOC. Dit kon je opzoeken op
een computer. Tijdens de tentoonstelling kregen we in een groepje van 3 een tablet. Daar
gingen we chatten met iemand van het archief. Je kreeg vragen en die moest je
beantwoorden en soms moest je een filmpje of foto maken. Het was eigenlijk een soort
speurtocht met de tablet. Er waren 300.000 landkaarten. Er waren wereldbollen die je open
kon doen, waarbij je bijv. specerijen kon ruiken, zoals kruidnagel, kaneel, koffie en thee. Er
waren zulke dikke boeken, dat je die met 2 personen moest dragen. Daar bewaarden ze
brieven in, zodat ze netjes bleven. Die boeken waren tussen de 20 en 30 cm dik. Er waren
verschillende beroepen waarover we hebben geleerd, nl: koopman, scheepsjongen,
ziekentrooster, bootsman, chirurgijn, kapitein/schipper. Het was een leuke en leerzame
middag.
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Excursie groep 1/2
Maandag 3 juli gaan de kleuters van 13.30 uur tot 14.30 uur
naar de Natuurspeeltuin. Denkt u aan passende kleding en
schoenen voor deze activiteit. Ook de kinderen van de
startgroep zijn welkom in de Natuurspeeltuin. De kinderen
kunnen om 15.00 uur gewoon op school worden opgehaald.
Excursie groep 3/4
Dinsdag 4 juli gaan de leerlingen van groep 3/4 naar een concert in de Dorpstienden in
Ouddorp. Dit concert is een afsluiter van de lessen van de Muziekcarrousel, zoals die dit
schooljaar in groep 3/4 gegeven zijn. Er is vooraf met de organisatie gesproken over de
inhoud van het concert, in relatie tot de identiteit van onze school.
Spelletjesmorgen
Woensdag 5 juli hebben we spelletjesmorgen, met aansluitend pannenkoeken eten. Zijn er
nog ouders of grootouders die pannenkoeken willen bakken? U kunt zich aanmelden bij juf
Visser i.visser@hetkompas-stellendam.nl Bij voorbaat dank!
Afscheid groep 8
Woensdagavond 5 juli nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8. Op deze
afscheidsavond zijn zij, hun ouders en
grootouders welkom. De avond vangt
aan om 19.00 uur.
Slotavond
Donderdagavond 6 juli verwachten we
alle leerlingen met hun ouders voor
onze jaarlijkse slotavond. We bekijken
en beluisteren samen de musical ‘Help,
we zijn het bruidspaar kwijt’ en daarna
is er voor iedereen iets te drinken, met
wat lekkers erbij. Ook deze avond begint
om 19.00 uur. U bent allen hartelijk welkom!
Computermoeder
We zijn nog op zoek naar een computermoeder voor groep 1/2. De computerles is op
donderdagmiddag van 13.15 tot 14.00 uur. Als u ons wilt helpen, kunt u contact op nemen
met juf Wullems.
Fotomoeder
Mw. Corianne Roon is gestopt als fotomoeder. Hartelijk dank voor de bewezen diensten!
Onze nieuwe fotomoeder is mw. Corina Roon. Fijn dat ook deze activiteit gewoon door kan
gaan.
Wilt u foto’s van de website bijbestellen? Neemt u dan contact op met de fotomoeder.
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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.
Vacature groep 1/2
In de vacature groep 1/2 is juf Hannie Tanis uit Ouddorp
benoemd. Juf Tanis heeft jarenlange ervaring in groep 1/2 en
komt tijdens het verlof van Juf Wullems op maandag, dinsdag
en woensdag bij ons werken. Welkom op onze school en we
hopen dat we met elkaar een goede en gezegende tijd mogen hebben, in het belang van de
leerlingen en de school.
Schoolgids 2017-2018
Eind volgende week krijgt u de schoolgids 2017-2018 gemaild. Na de vakantie kunt u ook op
de website van onze school de gids bekijken.
Nieuwe start
Met de start van een nieuw schooljaar moeten de leerlingen van groep 3 t/m 8 zelf zorgen
voor:
- Een gum;
- Een puntenslijper;
- Kleurpotloden en viltstiften van een goede kwaliteit in een mapje, doosje of etui (passend
in het eigen laatje).
- Een hoofdtelefoon of oortjes plus een doosje (met naam) om deze in op te bergen. Als u
het gemakkelijker vindt om dit via de school aan te schaffen, is dat ook mogelijk. U kunt
hiervoor terecht bij juf Van den Nieuwendijk en de kosten zijn € 2,50 per stuk. Voor dit
bedrag krijgt uw kind een set oortjes en een
opbergdoosje.
Voor de leerlingen van groep 7/8 komt daar nog bij:
- Een multomap op A4 formaat, 23 rings;
- Tabbladen;
- Een rode pen;
- Een kladblok.
M.b.t. een pen is er voor de leerlingen van halverwege groep 3 t/m groep 8 de volgende
keus: óf schrijven met een vulpen of balpen van school, óf schrijven met een zelf aan te
schaffen Stabilo roller pen, te koop bij de kantoorboekhandel. Andere pennen zijn niet
toegestaan.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op de eerste schooldag deze materialen bij zich
heeft/hebben? Dan kunnen we meteen een goede start maken. Bij voorbaat dank!
Eerste schooldag
Maandag 21 augustus 2017 begint de school weer. Op deze eerste morgen van het nieuwe
schooljaar mogen alle ouders hun kind in de eigen nieuwe groep brengen. Om 08.15 uur
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gaat bij beide ingangen de deur open en kunt u met uw kind mee naar binnen lopen om te
zien waar hij/zij een plaats in het lokaal heeft en even kort een praatje te maken met de juf.
Welkom!
Informatieavond
Aan het begin van het nieuwe schooljaar
organiseren we weer een informatieavond per
groep. Elke leerkracht vertelt dan wat er in de
bewuste groep gedurende het hele jaar op het
programma staat, hoe er in de groep gewerkt wordt,
hoe het programma van de dag eruitziet, enz. Een belangrijke avond dus, die u niet zou
moeten willen missen. Ook wordt er door mw. Dorien ’t Jong, van Bibliotheek Zuid Hollandse
Delta, informatie gegeven over ‘Leespromotie’. Qua organisatie doen we het als volgt:
Datum
Dinsdag 29 augustus

Donderdag 31 augustus

Tijdstip
19.00 – 19.45 uur
19.45 – 20.15 uur
20.15 – 21.00 uur
19.00 – 19.45 uur
19.45 – 20.15 uur
20.15 – 21.00 uur

Groep
1/2 en 5
Info over ‘Leespromotie’
1/2 en 6
3 en 7
Info over ‘Leespromotie’
4 en 8

Koffie en thee is te verkrijgen in de keuken. U bent allen hartelijk welkom!
Verjaardagen juli en augustus
Datum
2 juli
3 juli
5 juli
11 juli
16 juli
20 juli
25 juli
26 juli
26 juli
5 augustus
9 augustus
11 augustus
14 augustus
17 augustus
18 augustus
18 augustus
22 augustus
26 augustus
29 augustus

Groep
1
6
6
8
4
5
2
3
6
5
7
5
7
6
3
7
6
3
5

Naam leerling
Mart Tanis
Jelle Hakvoort
Rick Démoed
Sam van den Houten
Saron van der Wende
Ruben Roon
Naomi Ista
Senne Jansen
Vincent Kamp
Tara van Kleeff
Thomas Nagtegaal
Pepijn Blokland
Deborah Ista
Jasmijn Tanis
Noa Démoed
Fleur Tanis
Silvia Vlietland
Elise Tanis
Jesse Breen

Leeftijd
5
10
10
13
8
9
6
7
10
9
11
10
11
10
7
11
10
7
10
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Datum
De eerste Kompasnieuwsbrief van het nieuwe schooljaar verschijnt op vrijdag 25 augustus
2017.
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
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