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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 13 september 2019 Nieuwsbrief: 3 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Maandag 16 september oudergesprekken groepen 3 tot en met 7 

Dinsdag 17 september oudergesprekken groepen 3 tot en met 7 

 

De Kwinkles in de week van 16 tot en met 20 september: Positief communiceren 

Kwink van de week: 

Onderbouw     Middenbouw    Bovenbouw  

      
Tegen wie heb je pas gezegd:   Beschrijf je groep in drie woorden.   Veilige groep? Doe het samen! 

Kom erbij?     Hoe passen die bij een positieve groep?  Welke rol heb jij vervuld als  

           bijdrage aan de veiligheid 

           van de groep? 

  

Trefwoord in de week van 16 tot en met 20 september 

Onderbouw: Dat belooft wat! 

We starten deze week met het sprookje van de kikkerkoning waarin de prinses zich niet aan haar belofte houdt. De kikker voegt 

er een mooi element aan toe: daar hoef je geen genoegen mee te nemen! Soms zie je, hoor je of ruik je iets waarin een belofte 

schuilt, dit belooft wat. Als vader belooft dat hij tijdens het eten niet op zijn telefoon zal kijken, hoopt Max dat er naar zijn 

verhaal geluisterd wordt. Als kinderen thuiskomen en de geur van appeltaart ruiken, weten ze dat er een heerlijk moment op hen 

wacht.  

Op een nacht kijkt Abraham naar de sterren. God belooft hem een volk dat zo talrijk zal zijn! Abraham vertrouwt er op dat God 

zich aan zijn belofte houdt. 

De kinderen horen wat een belofte is, zoals een boom in de herfst. Daar komt iets moois uit voort: bloei in het voorjaar! 

 
Midden- en bovenbouw: Belofte 

We kennen allemaal de uitdrukking: Dat belooft wat! We zien nog niet precies wat maar er is een aanleiding, een signaal om iets 

te hopen. Wie er oog voor heeft, ziet overal om zich heen dat soort beloftes. Bijvoorbeeld in een kind, in een land, in de 

wetenschap en in de natuur. De kinderen ontdekken deze week welke beloftes je daarin zou kunnen zien. 

Ook Abraham ziet beloftes: in het stuk land dat voor hém is na Lots keus; en in de ontelbare sterren  aan de hemel. 
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Bidgroep 

Elke 1e woensdag van de maand tussen 8.45 - 10.00 uur komt de Bidgroep bij 

elkaar. De groep bestaat uit ouders van verschillende geloofsgemeenschappen die 

bewust kiezen voor Het Kompas, vanwege de Christelijke identiteit. We zijn 

gemiddeld met zo'n 5-10 personen per keer, in wisselende samenstelling. 

We danken en bidden o.a. voor de school, de leerkrachten, de leerlingen en hun 

ouders. Wil je dit als ouder eens bijwonen en/of meebidden dan nodigen we je uit, 

ook als je niet bekend bent met (hardop) bidden. Kinderen onder de 4 jaar zijn van 

harte welkom om te spelen of mee te doen. 

Vanzelfsprekend gaan we vertrouwelijk om met alle zaken die in onze gebedsgroep 

besproken worden.  

Als er concrete punten zijn waarvoor gebeden mag worden, horen we dat graag. Onderwerpen aanleveren kan via Ria of per mail: 

gebed@busyr.com. Ook kan je een mailtje sturen wanneer je een keer wilt komen kijken. Graag tot ziens! 

 

Enthousiaste biebouders gezocht!! 

We zijn op zoek naar ouders en/of verzorgers, die onze bieboudergroep willen komen versterken. We maken op onze school 

dankbaar gebruik van een enthousiaste groep biebouders, die onze bibliotheek “runnen” samen met juf Ada en juf Anita en die 

het mogelijk maken om alle kinderen op woensdagochtend onze eigen schoolbieb te laten bezoeken.  

We zijn trots op onze mooie schoolbibliotheek! En we vinden het erg waardevol en belangrijk dat onze kinderen, naast ons 

leesonderwijs, ook de mogelijkheid hebben om zelf boeken op school uit te kunnen kiezen die ze willen lezen. We hopen dan ook 

nog lang gebruik te kunnen maken van de hulp en ondersteuning van onze biebouders. Dit is natuurlijk alleen mogelijk als we 

voldoende biebouders hebben. 

De biebwerkzaamheden vinden op woensdagochtend plaats. Hebt u interesse, of wilt u meer informatie over de tijdsinvestering 

en inhoud van de taken van de biebouder, neem dan contact op met juf Ada Buijs. U kunt ook op woensdagochtend even 

binnenlopen of stuur een mailtje naar ada.buijs@kompas.pcsv.nl  

 
 

Toestemming publicatie foto’s en video’s / beeldvoorkeuren 

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende 

gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in 

video’s) te zien zijn. 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. 

We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor 

het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter.  

We vragen u om in Social Schools aan te geven of u wel of niet toestemming geeft voor het plaatsen van foto’s waarop uw 

zoon/dochter staat in/op: 

• Social Schools 

• Schoolwebsite 

• Social Media (NB: Het gaat hier om Social Media-gebruik van de school maar Het Kompas maakt geen gebruik van social 

media!  Het is een standaardoptie van Social Schools die wij niet kunnen verwijderen. Voor alle duidelijkheid: Dit gaat 

niet over groepsapps van ouders, dat gaat buiten school om.) 

• De nieuwsbrief 

• De schoolgids 
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Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Tijdens excursies e.d. 

mogen er alleen foto’s worden gemaakt door de leerkrachten. Het kan echter toch voorkomen dat andere ouders foto’s 

maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook 

terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

 

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? We merken dat oudere leerlingen soms zelf een keuze willen 

maken om foto’s te gebruiken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten ze zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of 

niet mag. 

Hoe gaat het in zijn werk? 

Via de website 

Ga naar Mijn kinderen > je kind > Beeldgebruikvoorkeuren > geef je voorkeuren op 

 
Betekenis van de iconen: 

• groen vinkje = toestemming 

• rood kruisje = geen toestemming 

• vraagteken = geen voorkeur opgegeven 

 

Via de mobiele apps 

Ga naar Kinderen > je kind > Beeldgebruikvoorkeuren 

 
Betekenis van de velden: 

• blauwe ja = toestemming 

• blauwe nee = geen toestemming 

• witte achtergrond = geen voorkeur opgegeven 

 

NB: Voorkeuren gelden per kind!! Als u meerdere kinderen op school hebt, moet u het voor ieder kind afzonderlijk invullen! 
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U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming 

geven. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Feestdag groepen 1/2 en schoolreis groepen 3 tot en met 8 op dinsdag 24 september 

In de nieuwsbrief van volgende week vrijdag ontvangt u uitgebreide informatie over de feestdag/schoolreis. 

De groepen 3, 4 en 5 gaan die dag naar Blijdorp. Sommige leerlingen hebben een abonnement op Blijdorp. Ook bij de schoolreis 

kan daar gebruik van worden gemaakt. Dat gaat als volgt: 

1) Uw kind moet het abonnement bij zich hebben op de dag van de schoolreis 

2) U moet eerst het hele bedrag van de schoolreis betalen aan Wiscollect 

3) U stuurt vervolgens een bericht naar info@kompas.pcsv.nl dat uw kind een abonnement heeft voor Blijdorp en dat uw 

kind dat op de dag van de schoolreis meeneemt. Vermeldt u ook uw rekeningnummer. 

4) Wij storten 11,50 terug op uw rekening. 
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