Kompasnieuwsbrief 12
Vrijdag 17 februari 2017
Beste ouders,
De kalender voor de komende tijd ziet er als volgt uit:
Dinsdag 21 februari
Excursie groep 5/6 (kaasboerderij)
Donderdag 23 februari
Leerlingbespreking 2
Maandag 27 februari t/m
Voorjaarsvakantie
donderdag 3 maart
Dinsdag 7 maart
Vergadering TSO, aanvang: 13.15 uur
Maandag 13 t/m vrijdag 17
Open lessen groep 1 t/m 8
maart
Dinsdag 14 maart
Presentatie mw. K. Tieleman (stichting HOP) + start actie
voor het goede doel
Donderdag 16 maart
Kangoeroewedstrijd leerlingen groep 3 t/m 8
Maandag 20 maart
Start blok 5 DVS
Maandag 20 t/m vrijdag 24
Week van de Hoop
maart
Woensdag 22 maart
Grote Rekendag
Vrijdag 24 maart
Nationale Pannenkoekendag
Maandag 27 maart t/m
Afname ZIEN!
vrijdag 7 april
Onderwijsinhoudelijk – De Vreedzame School
In alle groepen wordt gewerkt over blok 4: ‘We hebben hart voor elkaar’. Het blok
gaat over het omgaan met de eigen gevoelens en die van een ander. Om dat te
kunnen, is het belangrijk dat de leerlingen in staat zijn om hun eigen gevoelens op
een goede manier te kunnen benoemen en zich te verplaatsen in de gevoelens van
anderen. Bij dit blok is de gevoelsthermometer geïntroduceerd. Misschien heeft u
uw kind erover gehoord?
In de bijgaande ouderbrief leest u meer over de inhoud van blok 4; ook geven de leerlingen
van groep 7/8 een impressie over de lessen van blok 4 in hun groep.
Excursie groep kaasboerderij groep 5/6
Als afsluiting van het biologiethema ‘melk, boter, kaas’ willen we met de leerlingen van
groep 5/6 op dinsdag 21 februari een bezoek brengen aan kaasboerderij Van Schaik. Alle
leerlingen hebben deze middag een fiets nodig, omdat we met elkaar naar de boerderij
zullen fietsen.
Het is mogelijk om kaas te kopen, eventueel kunt hiervoor wat geld en een rugtas
meegeven.
Voorjaarsvakantie 2017 (1)
Vrijdag 24 februari hebben we in groep 5 t/m 8 weer een continurooster: de leerlingen van
de bovenbouw lunchen op school en zijn dan om 14.30 uur uit. Geeft u die dag een
lunchpakket en drinken mee aan uw kind?
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Voorjaarsvakantie 2017 (2)
Vrijdagmorgen 24 februari zullen de leerplichtambtenaren weer controle uitoefenen op
ongeoorloofd verzuim. U bent op de hoogte!
Open lessen
Van maandag 13 t/m vrijdag 17 maart zijn de jaarlijkse open lessen. We bieden u
gelegenheid om een les DVS bij te wonen in de groep(en) van uw kind(eren). In de volgende
Kompasnieuwsbrief krijgt u het rooster voor de open lessen.
Excursie groep 5 en 6
Maandag 13 februari jl. brachten de leerlingen van groep 5 en 6 een bezoek aan de
maquette van de tabernakel.

We kijken terug op een interessant en leerzaam bezoek. Enkele reacties van de leerlingen:
Joshua: ‘Ik vond het reukwerkaltaar het mooist. We zagen hoe het wierook aangestoken
werd’.
Gideon: ‘Ik ben te weten gekomen dat de kandelaar in het echt ongeveer 1,3 miljoen euro
zou kosten’.
Emma: ‘Ik vond het allerleukst dat de dominee als Hogepriester verkleed was.’
Daniël: ‘Het meest bijzonder om te zien vond ik de gouden kandelaar’.
Anna: ‘Het was heel bijzonder om de tabernakel van zo dichtbij te zien.’
Pepijn: Ik heb veel geleerd, nu weet ik hoe het er binnen in de tabernakel precies uitziet.’
Milan: ‘Het mooiste om te zien vond ik de ark.’
Lieke: ‘Ik vond het heel mooi en knap gemaakt!’
Grote tas …..
Vrijdag 24 februari hebben de leerlingen van de startgroep, 1/2 een grote tas nodig om al
hun werkjes van de afgelopen weken mee naar huis te nemen.
Maatjesmoment februari
Vrijdag 24 februari is er weer een maatjesmoment. De maatjes gaan met elkaar een
gezelschapsspelletje spelen. De maatjes die daarvoor thuis een geschikt spel hebben, mogen
dat die morgen (of alvast de donderdagmiddag ervoor) mee naar school nemen.
Actie voor het goede doel
Jaarlijks organiseren we een actie voor een goed doel. We vinden het
belangrijk dat de leerlingen daardoor (beter) gaan beseffen hoe goed wij
het hebben en dat ze iets doen voor een ander. Deze keer is, in overleg
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met de activiteitencommissie, gekozen voor de stichting Help Onderwijs Papua (HOP).
Misschien heeft u wel eens iets gelezen over HOP in het Eilandennieuws. Voor deze stichting
werken Martijn en Annemarie van Driel, die beide afkomstig zijn van Goeree-Overflakkee.
Meer informatie vindt u op site www.helponderwijspapua.nl
Dinsdag 14 maart hoopt mw. Karin Tieleman in alle groepen een presentatie te geven over
het werk van stichting HOP. Daarna zal de activiteitencommissie aan alle leerlingen 15 rollen
snoep meegeven om te verkopen bij familie, buren, vrienden en kennissen. De rollen kosten
€ 0,50 per stuk en de opbrengst mag ingeleverd worden op maandag 3 april tussen 13.00 en
13.15 uur of dinsdag 4 april tussen 08.15 en 08.30 uur aan de balie van de keuken.
We hopen op een goede actie met een mooie opbrengst voor het onderwijs in Papua.
Panna- toernooi
Dinsdagmiddag 14 maart is er een panna-toernooi op ons schoolplein. Leerlingen in groep 5
t/m 8 die eraan mee willen doen mogen zich per team aanmelden bij hun juf. Let wel: een
team bestaat uit twee personen.
Tijdschriften voor kinderen gezocht
In groep 5/6 zijn we op zoek naar tijdschriften, (Zo zit dat, WEET, National Geographic,
Wapiti, Goal! magazine, Knutselkunst & Co, Wapiti, Kidsweek, etc.). Deze tijdschriften willen
we inzetten tijdens de leeslessen.
Heeft u deze liggen en kunt u ze missen? Groep 5/6 is er heel blij mee!
Geluidsafschermers
In elke groep vanaf groep 3 t/m 8 hebben we een aantal
geluidsafschermers. Veel leerlingen vinden het fijn om deze tijdens het
zelfstandig werken te gebruiken. Binnenkort kopen we er nog een aantal
bij, maar dat zullen er nooit voldoende zijn voor elke leerling. Daarom
schaffen sommige ouders zelf een exemplaar voor hun kind aan. Dat is
uiteraard prima. Wilt u in dat geval wel duidelijk de naam van uw kind op de
geluidsafschermer aanbrengen, zodat deze echt alleen door uw eigen kind gebruikt wordt?
Bij voorbaat dank!
Personeel
Juf Wullems en haar man verwachten een baby. Daar zijn ze uiteraard erg blij mee, en wij
met hen. Zo rond de zomervakantie zal de juf waarschijnlijk met bevallingsverlof gaan. Op dit
moment is nog niet bekend wie haar gaat vervangen.
Het verlof van juf Verduijn gaat half april in. Haar vervanging zal tot de zomervakantie voor
een deel ingevuld worden door juf Van der Kraan, voor het andere deel zijn we nog op zoek.
Als daarover duidelijkheid is, ontvangt u bericht.
Typecursus
Nog een laatste herinnering m.b.t. de typecursus:
Klassikale typecursus: laatste plaatsen! Schrijf voor de vakantie in.
Op donderdag 16 maart 2017 om 15:30uur gaat de klassikale
typecursus van De Typetuin van start. Inmiddels zijn er voldoende
aanmeldingen en gaat de cursus, onder voorbehoud, door. Er zijn
echter nog 10 plaat(sen) beschikbaar. Inschrijven kan nog steeds maar
wees er wel snel bij want vol=vol! Inschrijven kan via www.typetuin.nl of
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bel naar 013-5220579.
Datum
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 10 maart 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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