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Onderwijsinhoudelijk - Preventieve groepsgesprekken
In de week van 22 t/m 26 maart houden wij in elke groep preventieve groepsgesprekken
met de leerlingen. Deze gesprekken gaan over het omgaan met elkaar in de groep. Natuurlijk
komt dit ook tijdens de DVS lessen aan de orde, maar twee keer per jaar plannen we
daarnaast bewust een groepsgesprek in waarbij de volledige focus ligt op hoe wij met elkaar
omgaan, en of dat ook de manier is waarop we met elkaar willen/moeten omgaan.
Daarnaast spreken we in groep 5 t/m 8 ook over gebruik van internet en social media.
Eveneens komt in deze groepen aan de orde hoe we met elkaar in de groep en in de school
vorm geven aan onze identiteit. M.a.w.: Past ons gedrag en onze levenswijze van de hele dag
bij hetgeen wij horen en bespreken van 08.30 tot 09.00 uur?

Het zijn, zeker in de bovenbouw, vaak waardevolle gesprekken die we zo met elkaar hebben,
die met name ook bedoeld zijn om ongewenste situaties in de groep te voorkomen.
Pepermuntactie
Vandaag was de laatste dag waarop de intekenlijsten voor de pepermuntactie ingeleverd
konden worden. Hebt u toch nog een lijst liggen thuis? Doe die dan a.u.b. even door de
brievenbus van mw. Christine van Grevenstein, Brielsestraat 63. Bij voorbaat dank!
Vragenlijst thuisaanbod
Een heel aantal ouders heeft de vragenlijst over het thuisaanbod al ingevuld. Dat is fijn, want
daar hebben we iets aan. Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? Wilt u dit dan a.u.b. nog
doen? Het kost u hooguit 10 minuten en het helpt ons om, bij een eventuele volgende
situatie waarin de leerlingen thuis moeten blijven, wellicht dingen aan te passen. Bij
voorbaat dank voor uw medewerking!
Thuisaanbod vervolgen…….
We zijn blij dat tot op heden alle groepen naar school kunnen komen, maar … dat kan ook
anders. Er kan een moment komen dat dat ik geen vervanging heb voor een afwezige/zieke
leerkracht. Tot nog toe lukt dat, met extra inzet van de overige teamleden, allemaal nét…
maar ik kan niets garanderen voor de komende tijd, zoals u zult begrijpen.
Er kan ook een moment komen dat een leerkracht of leerling positief getest wordt op
corona. Als dat gebeuren zou, moet de hele groep in elk geval 5 dagen thuis blijven en
daarna testen. Of, als men niet wil testen, 10 dagen thuis blijven. In dat geval moeten we dus
weer overstappen op thuisaanbod. Niet omdat we dat zelf bedenken of graag willen,
integendeel, maar omdat de huidige regelgeving dit voorschrijft. We hopen dat dit
vooralsnog niet aan de orde zal zijn, maar het blijft ook wat dit betreft een onzekere tijd ….
Verkeersexamens groep 7 en 8
Vorig schooljaar kon het verkeersexamen i.v.m. de situatie rondom corona niet doorgaan. Dit
jaar denken we dat, in een enigszins aangepaste vorm, wel te kunnen organiseren. We doen
dit samen met CNS Zomerland. Om een inhaalslag te maken, nemen zowel de leerlingen van
groep 7 als van groep 8 aan het examen deel. De ouders van deze leerlingen hebben
hierover al bericht gekregen. Verdere berichtgeving loopt via de leerkracht van groep 7/8.
Hoogstwaarschijnlijk blijft dit de komende jaren wel de werkwijze: het ene schooljaar geen
verkeersexamen, het andere schooljaar verkeersexamen voor groep 7 én 8.
Eerste rapport
Vrijdag 19 maart komt het eerste rapport mee naar huis. Het rapport op zich is hetzelfde als
anders, maar wellicht zijn niet alle onderdelen ingevuld. U begrijpt, dit komt dan doordat we
een aantal schoolweken thuisaanbod gegeven hebben, waardoor bepaalde dingen
anders-dan-anders gingen.

Wilt u de zwart-wit kopie van het rapport ondertekend en in de meegeefmap volgende week
aan uw kind mee terug geven naar school? Bij voorbaat dank!
Rapportgesprekken
In de week van 22 t/m 26 maart neemt de juf van uw kind telefonisch contact met u op voor
een rapportgesprek.
Paasknutsels
Aangezien de Nationale Pannenkoekendag ook dit jaar niet door kan gaan, hebben we iets
anders bedacht om de bewoners van ‘Het Spectrum’ te verrassen. Voor elk van hen gaan we
een knutselwerkje voor Pasen maken. Deze knutsels bezorgen we op 31 maart bij ‘Het
Spectrum’ en daar worden ze intern onder de bewoners verdeeld. Op die manier willen we
laten merken dat , ondanks dat we nu geen pannenkoeken voor hen kunnen bakken, we
toch aan hen denken. Ook de twee andere Stellendamse basisscholen doen mee met deze
knutselactie.
Paasviering
Donderdag 1 april hebben we in elke groep de Paasviering. Foto’s en filmfragmenten van
deze viering vindt u t.z.t. in de app (website).
Continurooster
Zoals in een ‘losse’ mail aan u doorgegeven, hebben we in elk geval continurooster t/m
donderdag 1 april. Tot zolang blijft dus ook in elk geval de regel dat leerlingen ‘s morgens
niet eerder dan 08.15 uur bij school zijn. Wilt u helpen opletten dat uw kind niet eerder bij
het hek aankomt? Want als er 10 minuten voordat het hek open gaa,t al een grote groep
leerlingen buiten voor het hek staat, zal dit niet echt helpend zijn om wat afstand te
bewaren. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Werkzaamheden aan het plein
Zaterdagmorgen 3 april zullen de werkzaamheden aan het plein worden vervolgd. Enkele
vaders hebben al aangegeven beschikbaar te zijn. Kunt en wilt u ook helpen? Dat zou heel
fijn zijn. Wilt u zich dan aanmelden bij de oudergeleding van de MR: dhr. Wilco van der
Welle, wilco.vdwelle@profinan.nl of dhr. Bob van der Wende, rthvanderwende@gmail.com
Bij voorbaat dank voor uw hulp!
GO-Fit week
In de kalender ziet u van 19 t/m 23 april een GO-Fit week gepland staan voor alle groepen.
U begrijpt dat dit onder voorbehoud is, afhankelijk van de situatie en de maatregelen
rondom corona. Binnenkort bekijken we of deze week door kan gaan.

Koningsspelen - ontbijt
Vrijdag 23 april houden we de Koningsspelen. Van de organisatie van de Koningsspelen
hebben we bericht gekregen dat zij, i.v.m. de maatregelen rondom corona, ook dit jaar geen
Koningsontbijt op de scholen verzorgen. Het lijkt mij niet echt logisch dat we dit dan als
school wél zelf gaan organiseren. Reden waarom er dit jaar dus geen ontbijt op school is en
de schooldag op vrijdag 23 april op de gebruikelijke tijd begint.
Koningsspelen - programma
Vrijdag 23 april houden we de Koningsspelen. De bedoeling was dat we dit voor de
bovenbouw met de drie Stellendamse basisscholen gezamenlijk zouden doen (een
mini-Roparun en enkele clinics op het voetbalveld). Deze gezamenlijkheid lijkt ons op dit
moment niet verstandig. Daarom hebben we besloten het programma voor alle groepen in
en rond het eigen schoolgebouw te houden. Er bestaat nog een kans dat we per school wel
een gedeelte van het programma invullen op het veld bij het busstation ( de ijsbaan), maar
daarover denken we nog na.
In elk geval gaan we zeker proberen, om binnen de mogelijkheden die we hebben, er voor
de leerlingen een leuke en sportieve dag van te maken. Er zullen deze dag foto’s en filmpjes
voor de website/app gemaakt worden, zodat u op afstand kunt meegenieten.
Koningsdag
Dinsdag 27 april is het Koningsdag. Dit is een verplichte vrije dag voor alle scholen.
Juf Soeteman
Juf Soeteman begint zich gelukkig wat beter te voelen. Volgende week gaat zij proberen om
alle morgens te werken. ‘s Middags wordt de groep overgenomen door andere teamleden.
Ik zie het als een reden tot dankbaarheid dat we in dit soort situaties de zaak draaiende
kunnen houden met ons eigen team. De ziekte van Pfeiffer heeft meestal een behoorlijke
nasleep, maar we hopen dat de juf vlot verder mag herstellen
Meester Jarco
Meester Jarco is eveneens ziek. Zijn gezichtsvermogen is momenteel verslechterd en dit
veroorzaakt veel hoofdpijn en duizeligheid. Hij wacht op een oproep voor een operatie aan
zijn oog. We hopen dat de klachten snel wat minder mogen worden en meester Jarco weer
wat werk kan gaan doen.
Meester Jarco verzorgt altijd de plaatjes in de Kompasnieuwsbrief. Deze keer dus niet …..
Datum
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 26 maart 2021. Voor alle toekomstige
data geldt: zo de Heere wil en wij leven.
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Actie voor Woord en Daad
Dhr. L. Blokland, in het verleden directeur van onze school, vroeg mij om uw aandacht te
vestigen op de krentenbroodactie van Woord en Daad. U heeft er wellicht al over gelezen in
de eilandelijke pers. Als u een brood wilt bestellen ( à €4,00) kunt u dat aan hem doorgeven
per mail: lablokland@kpnplanet.nl of telefonisch 491976. Dit kan tot woensdag 17 maart
a.s. U kunt uw bestelling dan ophalen op zaterdag 20 maart, tussen 10.00 en 11.30 uur in
‘De Rank’(Bosschieterstraat). Indien gewenst, wordt er thuis bezorgd.
Hoewel deze actie niets met de school te maken heeft, ben ik graag bereid om dit bericht hier
aan u door te geven.
Doe mee met GO Sport & Cultuur
Wil jij graag een sport uitproberen om te ontdekken of het bij je past? Dat kan! Vele
sportverenigingen stellen in april hun lessen open. Kijk voor het aanbod op
www.gosportencultuur.nl en schrijf je in om mee te doen. Inschrijven is mogelijk t/m 23
maart.

