Kompasnieuwsbrief 4
7 oktober 2016

Beste ouders,
De kalender ziet er als volgt uit
Dinsdag 11 oktober
Ramen zemen
Vergadering TSO (1), aanvang: 15.00 uur
Woensdag 12 oktober
Ramen zemen
Donderdag 13 oktober
Spelletjes met ouderen in ‘Het Spectrum’, groep 5/6
Inloop in de groepen, 15.30 – 16.00 uur
Ouderavond ‘LEV2Choose’ groep 7/8, aanvang 19.30 uur
Vrijdag 14 oktober
Juffendag
Maandag 17 t/m vrijdag 21
Herfstvakantie
oktober
Maandag 24 oktober
Weerbaarheidstraining LEV2Choose, groep 7/8
Maandag 24 t/m vrijdag 28
Preventieve groepsgesprekken over ‘Omgaan met elkaar’
oktober
(gr. 1 t/m 8), ‘Internet’ (gr. 5 t/m 8) en ‘Identiteit’(gr. 5 t/m
8).
Dinsdagochtend 25 oktober
Actie ‘Light-wise’ (groep 5 t/m 8)
Vrijdag 28 oktober
Uitreiking certificaten leerlingenmediatie, aanvang: 11.00
uur
Maandag 31 oktober t/m
Tussentijdse verslaglegging GP1
vrijdag 4 november
Onderwijsinhoudelijk – ‘De Vreedzame School’
In het tweede implementatiejaar van DVS vindt de opleiding van de leerlingmediatoren
plaats. Dit betreft een aantal leerlingen uit groep 7/8, die een training volgen om te
bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen. De betreffende leerlingen van onze school
hebben hun training inmiddels afgerond. Binnenkort krijgen zij hiervoor hun certificaat
uitgereikt. Twee van hen schrijven hieronder over hun ervaringen met de training.
Mediator lessen
Wij zijn mediatoren en wij willen wat vertellen over onze lessen. Onze
mediator juf heet Moniek. Zij gaf leuke maar ook leerzame lessen. We
hebben geleerd om conflicten op te lossen, een conflict is minder erg dan
ruzie. We zij met elf kinderen en 2 juffen. We hadden drie lessen waar we
veel hadden geleerd. We hadden ook een agenda, dat was een blad waar
alles in stond wat we deden. We kregen ook een boekje met opdrachten met
leerzame dingen. Misschien zit uw kind ook wel in de mediatie en heeft u
dat boekje al gezien. In dat boekje stond ook een stappenplan, dat gebruiken we als we een
conflict op moeten lossen. Deze kinderen en juffen moeten heel het jaar conflicten oplossen.
Elke dag zijn er 2 kinderen in dienst, die zijn herkenbaar met een vestje, band of een T-shirt.
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De laatste les hebben we filmpjes opgenomen, hoe we conflicten oplossen
en wat we allemaal hebben geleerd; die kunt u op ouderavond bekijken.
Wij vonden de lessen superleuk maar ook erg leerzaam.
Vriendelijke groet, Lotte en Thijmen.
Excursie naar het Haringvliet, groep 7/8 - terugblik
Het Haringvlietavontuur van groep 7/8
Vorige week waren wij met groep 7/8 naar het Haringvliet . Die week daarvoor was er nog
iemand geweest om ons erover te vertellen, hij heette Joost Kurver. Het was voor onze klas
een heel avontuur! We moesten heel veel opdrachten doen. Bijvoorbeeld: een eigen geurtje
maken, ik en mijn natuur dan moet je met een donkergroene cape in het gras zitten, vogels
en reeën kijken met een verrekijker was een leuk gezicht, een paar kinderen uit de klas
hebben een ree gezien. We gingen heen en terug op de fiets, een hele ochtend waren we
daar!
Mijn mening: het was een leuke gezellige ochtend! Groetjes van Caitlyn.
Het Haringvliet dichtbij
We waren vorige week naar het Haringvliet geweest, met groep 7/8. De week daarvoor was
er al een man geweest, hij heet Joost de Kurver, om er over het Haringvliet te vertellen.
Vorige week gingen we dan naar het Haringvliet. We deden allemaal proefjes, bijvoorbeeld
ons eigen Haringvliet geurtje maken. En we kregen ook een donkergroene cape, om van
dichtbij dieren te bekijken, want als je stil zit in de natuur zie je meer dan dat je de hele dag
het Haringvliet uitkamt. We moesten ook visjes vangen, dat lukte niet echt. En met
verrekijkers naar de vogels kijken, en naar reeën natuurlijk ook.
Groetjes, leerlingen 7/8 (Sam)

Christelijke basisschool “Het Kompas” ● Schoolstraat 19, 3251 AX Stellendam ● Postbus 24, 3251 AA Stellendam
Tel.: 0187-492458 ● Fax: 0187-490179 ● Email: info@hetkompas-stellendam.nl ● www.hetkompas-stellendam.nl

Pissebedden onderzoeken, groep 5/6 – terugblik
Pieter: ‘Het vervellen van een pissebed begint bij het achterlijf en gaat zo
naar het voorlijf toe.’
Rick: ‘We hebben met pissebedden gewerkt. Die van mij had gepoept. Er
zijn 25 soorten in Nederland. Pissebedden komen uit een ei en zijn 2 mm
lang als ze uit een ei komen.’
Jasmijn: ‘We hebben pissebedden bekeken van dichtbij en we moesten ook een blad invullen.
Het was makkelijk en we hebben er veel over gepraat. Nu weet ik heel veel van pissebedden!’
Marinus: ‘Werken met pissebedden. Ik heb geleerd dat pissebedden 14 poten hebben.’
Rebecca: ‘Met biologie hebben we pissebedden onderzocht. Het was heel leuk. Aan het eind
mocht ik de pissebedden samen met Frank vrij laten. Ik heb geleerd dat er veel soorten
pissebedden zijn. En dat ze 14 poten hebben.’
Emma: ‘Pissebedden hebben 14 poten. Ze houden van donkere plekjes, bijvoorbeeld onder
een boom. Pissebedden hebben een hard lijfje.’
Vincent: ‘In Nederland bestaan 25 soorten pissebedden. Eén daarvan is de oorpissebed. Het
tweede voorbeeld is de wit pissebed, maar hij leeft vaak twee dagen.’
Loreen: ‘Op donderdagmiddag hadden we biologie. Het thema was: ‘Pissebedden’. Het klinkt
vies en saai…. maar het was SUPERLEUK. Ik heb heel veel geleerd. Het zijn toffe beestjes’.
Joël: ‘We hebben gewerkt over pissebedden. We hebben er een werkblad bij gemaakt.
Pissebedden heten zo, omdat ze een geurtje achterlaat wat naar plas ruikt’
Kijkt u ook op onze website? Daar staan foto’s van deze praktijkles.
Koffieochtend – terugblik
Vanmorgen hadden we een koffieochtend over ‘Positief opvoeden’. Mw. Maria Geertsma,
de jeugdverpleegkundige, heeft op een heel praktische manier met ons
nagedacht over het onderwerp. Er was veel gelegenheid tot gesprek, iets
wat altijd als positief ervaren wordt tijdens een koffieochtend.
Tijdens de koffieochtend van 11 april 2017 hoopt mw. Geertsma weer
aanwezig te zijn. U kunt de datum alvast noteren, als u wilt.
Ramen zemen
Dinsdag 11 oktober en woensdag 12 oktober staan gepland voor de halfjaarlijkse
ramenzeembeurt. Alle ramen aan de buitenzijde van de school moeten weer gezeemd
worden. Om dat met énkele ouders te doen, is een grote klus. Samen met
een tiental andere ouders is het goed te doen. Komt u helpen? De start is
om 08.30 uur. Komt u iets later, dan is dat uiteraard ook goed. Het is fijn
als u uw eigen emmer en zeemspullen meebrengt. Bij voorbaat hartelijk
dank!
Overigens, als er op dinsdag voldoende ouders zijn om meteen het hele
gebouw onder handen te nemen, vervalt de woensdag als ‘zeemdag’.
Spelletjes met ouderen
Donderdagmiddag 13 oktober hoopt een aantal leerlingen uit groep 5/6
gezelschapsspelletjes te gaan doen met de ouderen in ‘Het Spectrum’. We hebben al enkele
jaren de gewoonte om dit in de maand oktober te organiseren. De ouderen vinden dit heel
gezellig en genieten er echt van. Voor onze leerlingen is het een mooie gelegenheid om iets
te betekenen voor oudere mensen in ons dorp. Dit gebeuren past ook prima binnen ons
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programma van ‘De Vreedzame School’, waarin onze leerlingen geleerd wordt om oog, hart
en oor te hebben voor elkaar, om een steentje bij te dragen en om (ook op kinderniveau) te
participeren als democratisch burger van onze Nederlandse samenleving.
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.
Ouderavond LEV2Choose, groep 7/8 (bijlage)
‘LEV2Choose’ is een weerbaarheidsprogramma van een dag, dat na de herfstvakantie, op
maandag 24 oktober 2016, in groep 7/8 gegeven zal worden.
Het programma wordt aangeboden door ‘Chris’, onderdeel van
‘Family Care’. De thema’s van het programma zijn:
o Jij & respect (je bent uniek en waardevol)
Bij dit thema laten we de leerlingen naar zichzelf kijken
en naar de groep. Leerlingen ontdekken hoe belangrijk zij zijn in
die groep.
o Jij & ambitie (weet waar je voor gaat)
De leerlingen gaan aan de slag met doelen en wilskracht. Ze ontdekken wat zij
nodig hebben om hun doel te bereiken.
o Jij & risicogedrag (kies veilige grenzen)
Leerlingen ontdekken wat nieuwsgierigheid eigenlijk is en wat de gevolgen
kunnen zijn als je toe geeft aan die nieuwsgierigheid. De leerlingen worden
aan het nadenken gezet over hun standpunt op gebied van alcohol en drugs.
Ze leren over verslaving en zelfbeheersing.
Donderdag 13 oktober hopen we in onze school een ouderavond over ‘LEV2Choose’ te
houden. De avond begint om 19.30 uur, is interactief, en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur.
Gezien het belang van het onderwerp verwachten we dat van elke leerling uit groep 7/8 in
elk geval een ouder aanwezig is. In de bijgaande brief kunt u meer informatie lezen.
Juffendag (1)
Op onze school zijn alle juffen op dezelfde dag jarig, namelijk op de juffendag. Dit jaar is dat
op vrijdag 14 oktober. We bieden de leerlingen dan een
gezellig programma aan en ze krijgen een traktatie tijdens de
les en in de pauze. Het is de bedoeling dat de leerlingen wel hun eigen drinken voor in de
pauze meebrengen. Cadeautjes aan de juf worden er ter gelegenheid van deze dag niet
gegeven.
Soms komen leerlingen op de juffendag verkleed naar school. Dat mag, maar het hoeft
beslist niet. Wat dit betreft mag u doen wat u en/of uw kind prettig vindt.
De school begint die dag gewoon om 08.30 uur en de leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn ook
op de normale tijd (11.50 uur) uit.
Elke leerkracht organiseert een gezellig programma met de eigen groep. Eveneens gaan
tijdens de juffendag de grote maatjes een (prenten)boek voorlezen aan hun kleine maatjes.
Dit is mede in het kader van de christelijke kinderboekenmaand.
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Juffendag (2)
Tijdens de juffendag gaan alle grote maatjes een (prenten)boek voorlezen aan hun kleine
maatje. Daarom de vraag of alle grote maatjes op vrijdag 14 oktober een (prenten)boek van
thuis willen meebrengen, wat geschikt is om voor te lezen. Mocht dit niet lukken, dan
kunnen de leerlingen op school een boek opzoeken.
Juffendag (3)
In groep 5/6 gaan we creatief aan de slag. Daarvoor heeft uw kind een boek nodig met een
kartonnen kaft (bijv. een pocketboek). Het moet een ‘oud’ boek zijn, want hierna is het niet
meer te lezen. Het boek moet minimaal 50 bladzijden hebben en goed gebonden zijn.
Continurooster
Vrijdag 14 oktober hanteren we in groep 5 t/m 8 een continurooster. De leerlingen lunchen
op school, samen met de leerkrachten. Geeft u uw kind een
lunchpakket en drinken mee?
Daarna hebben ze een korte pauze en om 12.15 uur beginnen de
lessen weer. Om 14.30 uur is de school uit.
Lightwise
Dinsdagmorgen 25 oktober hopen we met de leerlingen van groep 5 t/m 8 mee te doen aan
de Lightwise actie. Deze actie wordt georganiseerd door de ANWB
Lichtbrigade. Onze verkeersouder, mw. Annemieke Biemond, heeft
deze morgen de leiding en de fietsenmaker zal, samen met een aantal
handige jongens van CSG Prins Maurits, de fietsen controleren. Kleine
reparaties worden meteen (gratis) verricht. Alle leerlingen van groep
5 t/m 8 moeten deze morgen dus op de fiets naar school komen. Er
wordt gekeken of de fiets veilig is aan de hand van een checkkaart. Er zijn materialen
aanwezig om de fietsverlichting in orde te maken als dat nog niet het geval is.
De ANWB Lichtbrigade gaat voor goed verlichte fietsers.
De Lichtbrigade komt in actie voor veilige en goede verlichting op de fiets. In aanloop naar
de wintertijd houdt de Lichtbrigade hiervoor fietsverlichtingsacties door het hele land. Dat is
hard nodig. Alleen al in de vier grote steden rijdt meer dan de helft (55%) van de fietsers
zonder licht. In de rest van Nederland is dat 40%.
Bent u nieuwsgierig of uw fiets ook veilig is? U kunt het zelf
controleren:
Verlichting





Een fiets heeft wit of geel licht aan de voorkant en rood licht
aan de achterkant.
De lampen zitten vast aan de fiets. Losse lampjes mogen
alleen op het bovenlichaam aan kleding of een tas vastzitten.
Dus niet op het hoofd, armen of benen.
Lampen zijn goed zichtbaar, schijnen recht voor- en achteruit.
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De lampjes branden continu en mogen niet knipperen.
Is dat niet in orde? Dan is de boete €55,-

Reflectoren




Achterop de fiets zit een rode reflector onder het zadel of aan het spatbord.
Is dat niet in orde? Dan is de boete is €55,De pedalen hebben aan de voor- en achterkant gele reflectoren.
De banden of velgen hebben een witte of gele reflecterende band.
Is dat niet in orde? Dan is de boete is €35,-

Checkkaart veilige fiets
Behalve de verlichting en reflectoren, moet een veilige fiets aan meer veiligheidspunten
voldoen. Welke punten dat zijn, staat op de Lichtbrigade-checkkaart
Uitreiking certificaten leeringmediatoren
Vrijdag 28 oktober zullen de leerlingen die een mediatorentraining gevolgd hebben hun
certificaat ontvangen. Dit is een gebeurtenis met een feestelijk tintje, waarvan alle leerlingen
van de school getuige zullen zijn. U als ouders bent eveneens welkom. De bijeenkomst
begint om 11.00 uur in de hal van de bovenbouw.
Tabernakel
In de kerk van de Hervormde gemeente (aan de Bosschieterstraat)
staat een mooie maquette van de tabernakel tentoongesteld.
Dominee Hoolwerf en zijn vrouw willen daar een uitgebreide
toelichting bij geven, waardoor de Bijbelverhalen meer
duidelijkheid en inhoud gaan krijgen. Met diverse groepen hopen
we de komende weken een kijkje te gaan nemen bij deze
maquette. Via de leerkracht krijgt u er verder bericht over.
Muziekcaroussel
Dit schooljaar krijgen de leerlingen van groep 3/4 wekelijks een
muziekles van een echte muziekdocent. Deze docent geeft een
aantal lessen over het instrument dat hij/zij bespeelt; daarnaast
komt ook muziektheorie en ….. natuurlijk het samen musiceren
aan de orde. In een volgende Kompasnieuwsbrief leest u er meer
over. Wel wil ik u nu al verwijzen naar een aantal foto’s dat
gemaakt is tijdens deze lessen. U vindt die op onze website.
Juf Sperling
Na de herfstvakantie gaat juf Sperling voorlopig een dag per week minder werken. De
combinatie werk/gezin is momenteel iets te pittig, daarom doet de juf tijdelijk een klein
stapje terug. Uiteraard vinden we dit jammer, maar … gelukkig is er een goede mogelijkheid
voorhanden om het onderwijs ongestoord doorgang te laten vinden: juf Soeteman gaat dan
een dag méér werken. Voor de leerlingen van groep 5/6 zal dit dus weinig tot geen
verandering geven. De nieuwe indeling wordt dan voor onbepaalde tijd, vanaf maandag 24
oktober 2016:
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Ma/mo
Ma/mi
Di/mo
Di/mi
Wo/mo
Do/mo
Do/mi
Vr/mo
Vr/mi

Groep 5
Juf Tanis
Juf Soeteman
Juf Sperling
Juf Sperling
Juf Soeteman
Juf Soeteman
Juf Soeteman
Juf Soeteman
Juf Soeteman

Groep 6
Juf Soeteman
Juf Soeteman
Juf Sperling
Juf Sperling
Juf Geneugelijk
Juf Geneugelijk
Juf Soeteman
Juf Soeteman
Juf Soeteman

Onderwijsassistentie op dinsdag, woensdag en donderdag: Juf Van den Nieuwendijk

Activiteitencommissie
Nog steeds is de AC op zoek naar een extra lid. Al enkele keren heb ik een oproep in de
nieuwsbrief gedaan, maar helaas ….. niemand heeft zich gemeld. Had u de oproep misschien
over het hoofd gezien? Of dacht u: ‘iemand anders zal zich wel melden?’ Wel, dat laatste is
dus niet gebeurd ………Wilt u er nog eens over nadenken of dit misschien toch iets voor u is?
U kunt zich aanmelden bij de voorzitter van de AC, mw. Mariëlle Helder, of bij mij.
TSO
Wij hebben een goed draaiende Tussen Schoolse Opvang, waar enthousiaste ouders tussen
de middag met de kinderen eten en spelen. Op dit moment is er behoefte aan een
moeder/vader die zo af en toe als reserve ingeschakeld kan worden. Heeft u hiervoor
belangstelling? U kunt zich dan aanmelden bij mw. Christine van Grevenstein.
Assistentie bij de verkeerslessen
Zoals u weet zijn wij een ‘School op SEEF’. Dit houdt o.a. in dat de leerlingen elk
jaar een aantal praktische verkeerslessen krijgen. Deze praktische lessen worden
georganiseerd door mw. Annemieke Biemond, onze verkeersouder. Mw.
Biemond wil graag in contact komen met ouders die haar een dagdeel of enkele
dagdelen willen helpen bij het verzorgen van de praktische verkeerslessen. In
overleg wordt dan besloten op welke data de praktische lessen verzorgd zullen
worden. Bent u in de gelegenheid om hierbij eens te helpen? Neemt u dan contact op met
a.biemond@solcon.nl
Ouderbijdrage
Dank aan de ouders die hun ouderbijdrage betaalden, vaak zelfs een hoger bedrag dan waar
we om vragen! Wilt u ook uw bijdrage leveren, maar bent u daar nog niet aan toegekomen?
Het rekeningnummer waarop u uw bijdrage kunt storten is: NL 30 RABO 0361 3503 17. Bij
voorbaat hartelijk dank.
Wilt u weten waar we het geld zoal aan besteden? Kijk dan op blz. 53 van
onze schoolgids.
Maatjesplan oktober
Deze maand lezen de grote maatjes aan de kleine maatjes een
(prenten)boek voor. Dit is mede in het kader van de christelijke
kinderboekenmaand.
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Regel van de maand
Doe een ander geen verdriet of pijn, want dat vind je zelf ook niet fijn.
Verjaardagen oktober
Datum
Groep

Naam leerling

01-10-2016
02-10-2016
08-10-2016
08-10-2016
19-10-2016
23-10-2016
27-10-2016
27-10-2016
27-10-2016

Samuël Bouman
Marinus Kalle
Jaël van den Houten
Tess van Koppen
Sem Versluis
Joshua Tanis
Thijmen Pijl
Thijmen Roon
Jonathan Tanis

2
6
5
2
5
5
5
2
6

Leeftijd
5
10
9
5
9
9
9
5
9

Datum
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 28 oktober 2016. Voor alle geplande
activiteiten geldt: zo de Heere wil en wij leven.
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

Het Kompas is onderdeel van:

Bericht van het Sportteam GO
GO Sport & Cultuur bestaat uit een sport- en cultuur aanbod uit de gemeente.Dit programma
bestaat uit een reeks lessen, na schooltijd, voor kinderen van groep 3 tot en met 8. Kinderen
kunnen op deze manier verschillende activiteiten uitproberen en Sportteam GO stimuleert de
kinderen om te ontdekken welke sport bij hen past. We hebben voor jullie voor de maanden
oktober en november 2016 weer een gevarieerd programma samengesteld.Inschrijven is
mogelijk tot en met vrijdag 14 oktober 2016 (tot 16.00 uur) via www.goereeoverflakkee.nl/sport.
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