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Datum: 12 oktober 2018 Nummer: 8 

 
Agenda 

Maandag 15 oktober  19.00 – 19.45 uur informatieavond groepen 3 en 4 

    20.00 – 20.45 uur informatieavond groepen 7 

Dinsdag 16 oktober  19.00 – 19.45 uur informatieavond groepen 5 en 6 

 

Van harte…!!! 

 
Van harte feliciteren we onze juffen Ellen Kruimer en Ingrid van Zaanen. Dinsdagavond 9 oktober was de diploma-uitreiking en 

daarmee rondden ze hun tweejarige opleiding Master Educational Needs af! Petje af voor deze prestatie, zeker als je bedenkt 

dat slechts de helft van degenen die twee jaar geleden met hen zijn gestart dinsdagavond het diploma kreeg uitgereikt. Ellen en 

Ingrid, we zijn trots op jullie! 

Extra vermeldenswaard is dat juf Ellen met haar Praktijkgericht Onderzoek (onderdeel van de studie) landelijk winnaar werd. 

Juf Jordy, juf Rianne en juf Nikki zijn bezig met het tweede jaar van de opleiding Master EN. Maar niet alleen zij volgen 

nascholing. Alle leerkrachten volgen zeer regelmatig cursussen over diverse onderdelen van ons boeiende vak. In teamverband 

en individueel. Werken in het onderwijs is een leven lang leren!!! 
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Wiscollect 

Dinsdag hebt u voor het eerst berichten ontvangen van WisCollect voor het betalen van de ouderbijdrage (alle leerlingen), 

crackergeld (groep 1 tot en met 4), luizencape (nieuwe leerlingen) en lidmaatschap PCSV (facultatief). Dank voor de positieve 

respons die we hebben ontvangen over deze manier van factureren en betalen. Sommige ouders merkten op dat het jammer is 

dat de ouderbijdrage per kind apart betaald moet worden. Dat kan helaas niet anders, dat is het systeem van WisCollect. Het 

biedt ook de mogelijkheid om bij bijvoorbeeld de feestdag voor de kleuters en het schoolreisje per jaargroep andere bedragen 

in te voeren.  

Er waren wat vragen over het lidmaatschap van de PCSV. In voorgaande jaren werd de aanmeldbrief meegegeven in een envelop 

in de eerste schoolweek, samen met nog veel meer formulieren. In deze brief staat onder andere het volgende: 

 

  “Zinvol en betrokken onderwijs” 

In Voorschoten staan drie scholen die de Protestants-Christelijke levensbeschouwing als basis hebben: de PC Basisschool 

Gevers Deynoot, de Fortgensschool en de PC Basisschool Het Kompas. Deze scholen zijn verenigd in de Protestants-Christelijke 

Schoolvereniging Voorschoten (PCSV), die het bevoegd gezag van de drie scholen vormt. 

Onze schoolvereniging wil kwalitatief goed, Protestants Christelijk, onderwijs bieden.  Kiezen voor een school met een 

Protestants Christelijke identiteit is kiezen voor het ontwikkelen van waarden bij leerlingen vanuit de christelijke 

levensovertuiging.  

Respect voor de medemens en leefomgeving staan hierin centraal. Dit betekent dat het onderwijs wordt gegeven in een goede 

en veilige sfeer, waarin zorgzaamheid, individuele verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid kernbegrippen zijn. 

U bent als ouder zeer betrokken bij  uw kind en het onderwijs dat het krijgt. Door lid te worden van de PCSV geeft u extra 

waarde aan deze betrokkenheid.  Een lidmaatschap wordt daarom van harte bij u aanbevolen. 

 

Vivian den Hollander op Het Kompas: wat een feest!! 
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Kwink van de Week: we herhalen de lessen van vorige week 

 Onderbouw:     Middenbouw:   Bovenbouw: 

 
 

 
Onze godsdienstmethode Trefwoord: Verfraaien 

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 (15 oktober tot en met 9 november) is dat: Verfraaien. 

 

We knippen ons haar in een leuk model, kiezen een eigentijdse bril, geven de kozijnen een frisse kleur en verpakken onze wensen 

in een mooi gedicht. We willen onszelf en onze omgeving graag verfraaien. Lang niet altijd omdat het moet, maar gewoon omdat 

het kan.  

 

In dit thema lezen we het Bijbelverhaal over generaal Naäman, een verhaal dat ons aan het denken zet. Bijvoorbeeld over het 

gegeven dat hij (en wij ook) gevoelig zijn voor uiterlijkheden. Naämans indrukwekkende uniform weerspiegelt de hoge sociale 

positie die hij inneemt. De prachtige outfit bevestigt zijn status en gezag maar verhult tegelijkertijd dat er onder dat fraaie 

jasje een zieke man schuilt: de generaal is melaats en godsdienstig gezien dus onrein. In zijn eigen land is geen genezing 

mogelijk. Op advies van een slavinnetje gaat hij naar het buurland Israël. De profeet Elisa kan hem vast genezen. 

 

Fraai is mooi. Wij leven in een samenleving waar veel wordt uitgegeven aan mode, cosmetica, reclame… Dat is begrijpelijk maar 

mooi is niet allesbepalend. Daarom is het goed om er vragen bij te stellen. Wie bepaalt bijvoorbeeld wat mooi is en wat betekent 

het als je niet aan een bepaald schoonheidsideaal kunt voldoen? En wat vinden we van eenvoud?? 

 

Geweldig 

De vlammen van een felle brand, een super hoge waterstand, 

De woeste kracht van een orkaan, de diepte van een oceaan, 

Een steile rots, een groot koraal, hoe indrukwekkend allemaal! 

 

De grote sterren van de show met zwembad bij hun bungalow, 

Een gouden stem, een groot talent, een groot succes en zeer bekend. 

De macht van roem en kapitaal, hoe indrukwekkend allemaal! 

 

En toch … 

Iets kleins kan ook verrassen: 

Een onverwacht gebaar, een beetje hulp,  

Wat goede wil, wat aandacht voor elkaar. 

Een mens die deelt van wat hij heeft 

Of zomaar onverwacht iets geeft. 

Een warme glimlach in de kou. 

Het zijn maar kleine dingen, 

Toch doen ze wat met jou! 
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Flessenactie 

In aansluiting op het mooie gedicht Geweldig bij het thema van Trefwoord (‘iets kleins kan ook verrassen…’) wilden we u deze 

tekening van Jesse uit groep 1/2d niet onthouden. Samen met zijn papa en mama kan hij naar Amerika gaan, voor hun droomreis. 

Hij heeft prachtig getekend waar hij blij van wordt, alvast een stukje voorpret. We gunnen hem en zijn ouders een hele fijne 

reis waaraan ze mooie herinneringen zullen bewaren! Met de inzameling van heel veel flessen hebben we daar een stukje aan 

bijgedragen. Er zijn zoveel flessen ingeleverd dat we maar liefst 340 euro kunnen overmaken!! Heel, heel veel dank aan iedereen 

die heeft meegedaan! 

 

 


