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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 29 november 2019 Nieuwsbrief: 13 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Donderdag 5 december  morgen: Sint en zijn Pieten brengen een bezoek aan Het Kompas 

    Middag: alle groepen 1 tot en met 8 vrij! 

Vrijdag 6 december  Liesbeth en Ria afwezig ivm een studiedag 

Woensdag 18 december  17.00 uur: kerstviering groepen 1/2 en a-groepen 3 tot en met 8 

    19.00 uur: kerstviering b-groepen 3 tot en met 8 

Donderdag 19 december  middag: groepen 1/2 vrij 

Vrijdag 20 december  08.00 uur: kerstontbijt in alle groepen 

    11.15 uur: start van de kerstvakantie 

 

Geboren 

Gisteren, donderdag 28 november, is ze geboren: Karlijn Paauw, prachtige dochter van meester Albert en juf Gerda, broertje van 

Abel en Xander!  Onze hartelijke felicitaties! We wensen jullie samen heel veel geluk! 

  
 

 

Kerstontbijt en allergie (herhaald bericht) 

Ook dit jaar verzorgt de ouderraad op vrijdagochtend 20 december weer het kerstontbijt voor de groepen drie tot en met acht. 

(De groepen 1 en 2 nemen een eigen ontbijt mee).  

Als u het op prijs stelt dat wij voor uw zoon/dochter rekening houden met de allergie of intolerantie, kunt u tot uiterlijk 1 

december contact opnemen met Samantha van Emmerik (penningmeester.ouderraad@kompas.pcsv.nl) om af te stemmen wat de 

mogelijkheden zijn voor het ontbijt.  Als u geen contact opneemt, gaan we er van u uit dat u zelf voor een ontbijt voor uw kind met 

allergie of intolerantie zorgt. 
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Schoenendozen 

  
Het paste precies in de auto van juf Saskia: 97 prachtig versierde (en natuurlijk gevulde) schoenendozen werden er ingeleverd en 

konden we naar het inzamelpunt in Leiden brengen. En we mochten 236 euro overmaken naar de organisatie, een mooie bijdrage 

voor de transportkosten. Dank aan iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan deze actie! 

 

De Kwinkles in de week van 2 tot en met 6 december: Ruzie oplossen 

Kwink van de week: 

Onderbouw    Middenbouw    Bovenbouw     

   
               

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Geloven 

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.  

In deze nieuwsbrief vertellen we meer over het thema ‘Geloven’ (2 t/m 20 december). 

 

In een maand die begint met Sinterklaas en eindigt met Kerstmis ligt een thema ‘Geloven’ voor de hand. Maar is het nog wel van 

deze tijd om te geloven in een hoogbejaarde man met een baard die zomaar geschenken uitdeelt, dat kerst met vrde te maken 

heeft en in een God die omziet nar mensen? Wat betekent het eigenlijk als iemand zegt dat hij gelooft? En waarom is het 

waardevol om hier met kinderen over te praten? 

Geloof en godsdienst lijken moeilijk te combineren met wat de ‘moderne samenleving’ genoemd wordt. Meten, tellen en exact 

weten, dat legt gewicht in de schaal; aan twijfel en onzekerheid durven we minder ruimte te geven. En toch vieren mensen 

wereldwijd, christenen en anderen, ieder jaar Kerstmis. Een feest dat bol staat van woorden als hopen, verlangen en dromen. 

Welk houvast heeft het ons te bieden? 

Het tweedeuizend jaar oude Bijbelse geboorteverhaal van Jezus, opgeschreven door Lukas, helpt ons om dat te ontdekken. Drie 

keer vraagt een engel om geloof. De eerste engel vraagt aan Zacharias en Elisabet om te geloven dat ze op hoge leeftijd nog een 

zoon zullen krijgen. En dat dit kind de opmaat is naar een betere toekomst. Het laatste is wellicht nog moeilijker te geloven dan 

het eerste. De tweede engel vraagt Maria, een onbeduidend meisje, om te geloven dat zij de moeder van Gods Zoon zal worden. 

En dat dit kind het begin betekent van een wereld van rechtvaardigheid en vrede. De derde engel vraagt eenvoudige herders om 

te geloven in de vrede die God toewenst aan iedereen die hij liefheeft.  
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Je kunt je bij dit verhaal afvragen of het echt gebeurd is. Of het waar is van die engelen, van de volle herberg en van de 

herders in de nacht, toen en daar. Het thema Geloven is echter meer dan een oefening in kritisch nadenken wat je wel en niet 

moet geloven in een ingewikkelde wereld van waarheid en fake news. De geloofsvraag in het verhaal gaat over het hier en nu en 

over onszelf: Durven we geloven dat een toekomst van vrede en rechtvaardigheid mogelijk is? En geloven we dat de allerkleinste 

inzet een begin kan zijn? Dat een kind, een aardig gebaar en een vriendelijk woord de wereld al kunnen veranderen? 

Geloof in een toekomst van vrede wordt gedragen door vertrouwen in mensen en wat zij doen. Het Bijbelse geloven gaat nog een 

stap verder. Dat vertelt dat geloven in vrede ook iets is dat je soms zomaar aangereikt en geschonken wordt.  

In dit thema leren de kinderen verschillende inhouden van geloven en ze ontdekken welke betekenis het woord kan hebben. 

 

Trefwoord in de week van 2 tot en met 6 december 

Onderbouw: Geloof je wat hij zegt? 

Er wordt deze week heel wat gezegd waar je twijfels over kunt hebben. Geloof je wat hij zegt? Is het echt waar? Piet gelooft in 

ieder geval niet dat hij dik wordt van al dat snoepen. Hij slaat het advies in de wind en denkt dat hij nog wel door de schoorsteen 

past. 

In de Bijbelverhalen is het Zacharias die de woorden van de engel niet kan geloven. Die vertelt dat hij en Elisabet binnenkort 

ene kind zullen krijgen terwijl ze al op hoge leeftijd zijn. Zacharias is met stomheid geslagen en kan geen woord uitbrengen. 

Toch komt de belofte uit en wordt Johannes geboren.   

 
Midden- en bovenbouw: Geloven 

Wat betekent het als mensen zeggen dat ze geloven? Geloven in Sinterklaas, geloven in Kerstmis, geloven in je ouders, geloven in 

vrede …. Deze week onderzoeken de kinderen verschillende betekenissen van het woord geloven. Een week over geloven, niet 

geloven en twijfelen. Over geloven in mensen en geloven in God. 

In de Bijbelverhalen waarin Lucas de geboorte van Jezus beschrijft, wordt vooral gevraagd te geloven in het wonder van het 

kind. Zacharias mag geloven dat zijn vrouw Elisabet een kind krijgt: Johannes. En Maria mag geloven dat zij de moeder wordt van 

de Messias, de lang verwachte koning. Hier betekent geloven: vertrouwen in het prille begin van een betere en meer 

rechtvaardige wereld.  

 

Een bericht van de GMR 

De GMR is dinsdagavond 26 november jl. weer bijeengekomen op Basisschool Gevers Deynoot. We hebben gesproken over het 

vakbekwaamheidsdossier en de intentie een beter passend systeem te ontwikkelen. Het medezeggenschapsstatuut is officieel 

goedgekeurd door ondertekening van dit document. Helaas was de begroting van 2020 nog niet klaar, deze zullen we de volgende 

bijeeenkomst, 22 januari 2020, uitvoerig bespreken. De notulen van de vergadering van 15 oktober jl. vindt u op de website, 

https://www.pcsv.nl/organisatie/gmr/ 

 

https://www.pcsv.nl/organisatie/gmr/

