Kompasnieuwsbrief 3
23 september 2016
Beste ouders,
De kalender ziet er als volgt uit:
Maandag 26 september t/m
donderdag 13 oktober
Maandag 26 september
Woensdag 28 september
Donderdag 6 oktober
Vrijdag 7 oktober
Dinsdag 11 oktober
Woensdag 12 oktober
Donderdag 13 oktober
Vrijdag 14 oktober
Maandag 17 t/m vrijdag 21
oktober
Maandag 24 t/m vrijdag 28
oktober
Dinsdagochtend 25 oktober
Vrijdag 28 oktober

Thematisch werken groep 1 t/m 4, thema ‘Vertel nog eens’
(Christelijke kinderboekenmaand)
Start ‘De Vreedzame School’ blok 2
Studiedag voor de teamleden, alle leerlingen hebben vrij
Gastlessen van de bibliotheekmedewerker
Koffieochtend (1)
Ramen zemen
Vergadering TSO (1), aanvang: 15.00 uur
Ramen zemen
Inloop in de groepen, 15.30 – 16.00 uur
Ouderavond ‘LEV2Choose’ groep 7/8, aanvang 19.30 uur
Juffendag
Herfstvakantie
Preventieve groepsgesprekken over ‘Omgaan met elkaar’
(gr. 1 t/m 8), ‘Internet’ (gr. 5 t/m 8) en ‘Identiteit’(gr. 5 t/m
8).
Actie ‘Light-wise’ (groep 5 t/m 8)
Certificaatuitreiking leerlingenmediatie, aanvang: 11.00
uur

Onderwijsinhoudelijk – Ouderfolder ‘Rekenen’ (bijlage)
Bij deze Kompasnieuwsbrief ontvangt u een ouderfolder mb.t. het
vakgebied ‘Rekenen’. In deze folder leest u algemene informatie over
‘rekenen’ én informatie m.b.t. de diverse groepen. Er worden ook tips
gegeven t.a.v. verschillende rekenspelletjes en geschikte websites voor als
u thuis uw kind wilt laten rekenen. Heeft u vragen over de inhoud van de folder? Stelt u ze
gerust aan de leerkracht van uw kind, of aan mij.
Eilandconferentie
Woensdag 28 september hebben alle leerlingen vrij. De teamleden van onze school en van
de andere christelijke basisscholen hopen dan deel te nemen aan een Eilandconferentie, met
als thema: ‘De kracht van gedrag’. U zult er in de regionale pers waarschijnlijk ook nog wel
iets over lezen.
Gastles en excursie groep 7/8
Gisteren hebben de leerlingen van groep 7/8 een gastles over de natuur in en om het
Haringvliet gehad, van dhr. Joost de Kurver (ARK Natuur ontwikkeling). Donderdagmiddag
29 september volgt een excursie naar het genoemde gebied. Deze veldles duurt van 09.30
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tot 11.30 uur. Zijn er drie ouders die mee willen voor begeleiding en tijdens de veldles ook
een groepje willen begeleiden? Daar zouden we erg mee geholpen zijn. U kunt zich
aanmelden bij juf Van der Kraan s.vanderkraan@hetkompas-stellendam.nl Bij voorbaat
dank!
Christelijke kinderboekenmaand (bijlage)
De maand oktober is de christelijke kinderboekenmaand.
Het thema is dit jaar ‘Vertel nog eens’ en gaat over vroeger, de tijd van opa en oma. In alle
groepen wordt hieraan aandacht besteed. In het kader hiervan komt de jeugdconsulent van
de bibliotheek op donderdag 6 oktober a.s. gastlessen geven in de groepen 3/4, 5/6 en 7/8.
Bij deze nieuwsbrief zit een folder over de christelijke kinderboekenmaand. Hierin kunt u
meer lezen over de diverse actieboeken.
Koffieochtend
Vrijdag 7 oktober a.s. zal de eerste koffieochtend van dit schooljaar gehouden worden. Het
zal deze keer gaan over ‘Positief opvoeden’ en mw. Maria Geertsma, de
jeugdverpleegkundige die aan onze school verbonden is, zal dit thema met ons behandelen.
Zij zal dit op een heel praktische manier doen, zodat u er iets aan heeft voor uw eigen
situatie. Hopelijk bent u in de gelegenheid om aanwezig te zijn; het belooft een zinvolle
bijeenkomst te worden. Hartelijk welkom, dus! We beginnen om 08.30 uur en we zitten in
het lokaal van Kibeo. Haalt u vooraf zelf koffie/thee in de keuken?
Thematisch werken groep 1 t/m 4
De eerste periode thematisch werken van groep 1 t/m 4 gaat over ‘vertel nog eens’, het
thema van de christelijke kinderboekenmaand. Hierbij hebben de juffen een leuke activiteit
voor/met oudere mensen bedacht. Donderdagmiddag 13 oktober ontvangen we in groep
1/2 en in groep 3/4 graag oudere familieleden of kennissen van onze leerlingen, die aan de
hand van een voorwerp, hen kunnen vertellen over vroeger. In de uitnodigingsbrief, die als
bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd is, leest u hierover meer. Wij hopen dat vele senioren
de weg naar onze school zullen vinden. Zij zijn hartelijk welkom!
Inloop in de groepen
Donderdagmiddag 13 oktober is ook de tweemaandelijkse inloop in de
groepen. Van 15.30 tot 16.00 uur bent u als ouders welkom om te komen
kijken naar het werk van uw kind(eren). De bedoeling is dat uw eigen
kind u zijn/haar werk laat zien. kinderen waarvan de ouders deze keer
niet kunnen komen, gaan gewoon om 15.30 uur naar huis.
Stagiaires
Ook dit schooljaar ontvangen we weer enkele stagiaires. Vanuit Hogeschool De Driestar in
Gouda is dat juf Gwendolijn Lugtenburg uit Sommelsdijk. Juf Lugtenburg is derdejaars PABOstudent, zij heeft specialisatie ‘oudere kind’ en volgt de stream ‘Samen opleiden’. Gedurende
het hele schooljaar zal zij elke maandag en dinsdag stage lopen in groep 7/8.
Eveneens bieden we een leerplek aan meester Ralph van Velzen uit Ouddorp. Meester Van
Velzen studeert aan het Hoornbeeckcollege te Rotterdam voor onderwijsassistent. Hij is
tweedejaars student en zal tot februari 2017 elke maandag en dinsdag bij ons stage lopen.
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Hij werkt dan met leerlingen van groep 1 t/m 6. Voor beide stagiaires hopen we dat zij een
goede en leerzame tijd op onze school zullen hebben.
Taal voor ouders (bijlage)
Op kosten van de gemeente Goeree-Overflakkee kunnen ouders die graag hun kennis van de
Nederlandse taal willen bijspijkeren, hiervoor dicht bij huis terecht. In een lokaal van OBS
Stellegors zal het Albedacollega hiervoor een cursus organiseren. De cursus duurt 20 weken
en de ouders van de drie Stellendamse basisscholen kunnen zich hiervoor aanmelden. In de
bijgevoegde flyer vindt u meer informatie. Wilt u zich aanmelden? Geef dit dan z.s.m. aan
mij door, dan kan er gezocht worden naar een startdatum.
Lezen met de strippenkaart (bijlage)
Ook dit jaar lezen we weer vrolijk verder met de strippenkaart. Om alles weer scherp op het
netvlies te krijgen, vindt u bij deze nieuwsbrief een bijlage over het lezen met de
strippenkaart. Het lezen voor de strippenkaart gebeurt thuis. Helpt u mee om uw kind te
stimuleren? Ook als u zelf niet van lezen houdt? Lezen is zó belangrijk, we kunnen het niet
genoeg benadrukken ….. Aanbevolen, dus!
Kiwiballen
We verzamelen weer kiwistickers, om daarmee 20 kiwiballen op te
sparen. Hiervoor zijn 300 stickers nodig. Spaart u mee? De stickers
kunnen ingeleverd worden bij juf Sperling. Bij voorbaat dank!
Ouderbijdrage
Zoals gebruikelijk vragen we u in de maand september een vrijwillige bijdrage voor de
school, om wat extra dingen te doen die het voor de kinderen net iets leuker maken. Op blz.
53 van onze schoolgids kunt u lezen waar we dit geld zoal aan besteden. Het tarief is € 5,per kind. Dit bedrag is heel laag. Vraagt u het gerust na bij andere basisscholen, er is (bijna)
geen enkele school die zo’n laag tarief hanteert. Wat zou het fijn zijn als u daarom allemaal
uw bijdrage wilde leveren! Wat we van dit geld aanschaffen, kopen we immers ook voor úw
kind …..!
Sommige ouders geven iets meer. Dat mag; graag zelfs.
Het rekeningnummer waarop u uw bijdrage kunt storten is: NL 30 RABO 0361 3503 17. Bij
voorbaat hartelijk dank.
Datum
De volgende Kompasnieuwsbrief zal D.V. verschijnen op vrijdag 7 oktober 2016.
Met vriendelijke groet,
G.A. (Gea) Geneugelijk
(directeur)
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