
         

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

 

Basisschool Het Kompas  |  Kuyperbrink 10  |  2253 VX  |  Voorschoten  |  071-576 35 79  |  www.kompas.pcsv.nl 

 

Datum: 21 december 2018 Nummer: 17 

 
Agenda 

21 december tot en met 4 januari  Kerstvakantie 

Vrijdag 11 januari   08.30 – 09.30 uur: inloopspreekuur Schoolmaatschappelijk Werk 

 

Kwink van de Week 7 tot en met 11 januari: les 9 

Het thema van les 9 is in onder- en middenbouw ‘verschillend zijn’, in de bovenbouw gaat het over ‘vooroordelen en stereotypen’.  

 

 Onderbouw:     Middenbouw:   Bovenbouw: 

  
Terugblik Kerst 2018 

We kijken terug op mooie en ontroerende bijeenkomsten in de groepen 1/2 en op een bijzondere kerstvoorstelling van Matthijs 

Vlaardingerbroek voor de groepen 3 tot en met 8. Een kleine foto-impressie: 
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Onze godsdienstmethode Trefwoord: Leren 

Voor de godsdienstige opvoeding van uw kinderen gebruiken we op school de methode ‘Trefwoord’. Wij gebruiken daarvoor een 

(digitale) kalender met voor iedere dag een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen 

die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de leefwereld van 

de kinderen en uit de Bijbel aan de orde. Voor de komende weken (3 tot en met 25 januari) is dat: Leren.  

 

Leren is belangrijk in onze samenleving. Kinderen zijn langdurig verplicht in de schoolbanken te zitten en ook volwassenen 

ontkomen niet aan bijscholing. De veranderende wereld om ons heen en de vernieuwende technieken dwingen ons om bij te 

blijven.  

Leren is voor veel kinderen sterk gekoppeld aan de ervaring van naar school gaan. Het thema ‘Leren’ haakt hierbij aan en zoekt 

vervolgens naar de betekenis van leren in het leven van alledag. Met vragen als: Hoe en wanneer leren we? Van wie leren we? 

Wat leren we eigenlijk en waarom leren we dat? De kinderen ontdekken wat leren voor hen kan betekenen. Het gaat bij leren om 

kennis (dit weet ik), vaardigheid (dit kan ik) en zijn (zo ben en doe ik). Bij het laatste gaat het ook over de vraag: hoe leer ik 

mens te zijn? 

 

Deze vraag wordt opgepakt in de Bijbelverhalen over Johannes de Doper waarmee het thema start. Aan de oever van de rivier 

de Jordaan leert deze profeet zijn publiek wat mens zijn inhoudt: bedrieg niemand en leef zo rechtvaardig en eerlijk als je kunt.  

 

Leren draait niet altijd om de juiste antwoorden. Minstens zo belangrijk is het om de juiste vragen te stellen. Dat oefenen de 

kinderen in dit thema. Vragen naar het hoe en het waarom van het leren. Naar wat het betekent dat je moet en mag leren. Leren 

is een plicht maar ook een recht; onderwijs is immers niet overal op de wereld vanzelfsprekend. De kinderen worden zich ervan 

bewust dat leren vaak ook een kwestie is van durven, van vallen en opstaan en leren omgaan met teleurstellingen. Dat alles vormt 

je als mens. 

 

 
 

Duizend vragen 

Had de oma van mijn oma ook een oma?    Waarom bloeien in een oorlog toch nog bloemen?  

En waarom schijnt overdag soms ook de maan?   Staat een aap ook wel eens onverwachts voor aap? 

Heeft een burgemeester ook een zwemdiploma?   Wanneer kun je een orkaan ook echt zo noemen? 

En waar komen kleine kikkertjes vandaan?    Ben ik mal en om te lachen als ik slaap? 

 

Waarom krijg je van veel snoepen kiespijn?   Vragen, vragen, duizend vragen, 

En waarom is elk morgenrood zo rood?    Vragen die ik bij me draag 

En hoort blozen automatisch bij verliefd-zijn?   En ze blijven aan me knagen 

Waarom ging zelfs mijn dwergkonijntje dood?   Want elk antwoord wordt weer vraag! 
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Bericht van de ouderraad: Disco 18 januari voor de groepen 3 tot en met 8 

Lieve kinderen van de groepen 3 tot en met 8,  

Op vrijdag 18 januari staat er weer een disco op het programma. Jullie vader of moeder kunnen jullie opgeven door het 

inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier is vorige week via SocialSchools verspreid worden. We hopen dat jullie allemaal 

weer gezellig komen. Wij hebben er in ieder geval alweer zin in. 

De OuderRaad (penningmeester.ouderraad@kompas.pcsv.nl) 

 

Relaxkids  

Na de herfstvakantie start een nieuwe serie lessen van Relax-kids. De lessen zijn geschikt voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. 

Er is plaats voor maximaal 20 kinderen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt een indeling gemaakt. In de lessen leren 

de kinderen ontspannen, stretchen, goed ademen, bewegen op muziek en luisteren naar verhalen. Hierdoor worden ze zich ook 

bewust van hun houding, ademhaling en sociale vaardigheden.  

Er start een blok van 7 lessen op de volgende dagen: 10,17,24,31 januari en 6,13,20 februari. De les start direct na schooltijd. 

De les stopt 16.30 uur. De kosten voor deze 7 lessen bedragen € 17,50 Graag contant betalen bij aanvang van de eerste les, het 

liefst in een enveloppe voorzien van de naam. Aanmelden kan  door een email te sturen naar: elsvanstraalen@live.nl   

 

Fijne feestdagen en graag tot ziens op maandag 7 januari 2019! 
 


