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Datum: 16 november 2018 Nummer: 12 

 
Agenda 

Maandag 19 november    lootjes trekken in de groepen 5 tot en met 8 

Maandag 19 tot en met vrijdag 23 november week van de Mediawijsheid 

Dinsdag 20 november    gastles groepen 7: Romein in de klas  

 

Kwink van de Week 19 tot en met 23 november: Zelfvertrouwen, over leren ontdekken wanneer je zelfvertrouwen hebt. 

Onderbouw:     Middenbouw:   Bovenbouw: 

 
 

Kompas-kinderkoor voor de groepen 3 tot en met 8 

Zingen is leuk, maar samen zingen is nog veel leuker!  

We zijn er gelukkig in geslaagd nieuwe begeleiding te vinden voor het Kompas-kinderkoor! Vanaf januari 2019 starten de 

repetities onder leiding van Myrthe Zonneveld op maandagmiddag van 15.30 – 16.30 uur in de aula van de school! 

Kinderen van de groepen 3 tot en met 8 kunnen worden aangemeld door een mail te sturen naar info@kompas.pcsv.nl  

 

De data van de repetities en van de afsluitende presentatie zijn als 

volgt:  

7, 14, 21 en 28 januari 

4, 11 en 18 februari 

4, 11, 18 en 25 maart 

1, 8 en 15 april 

6, 13, 20 en 27 mei 

3 juni 

Om nu alvast in uw agenda te zetten: op maandag 17 juni is er een 

afsluitende presentatie/optreden voor ouders en andere 

belangstellenden van 15.45 – 16.30 uur! 

 

Als je komt zingen in het koor van Het Kompas leer je niet alleen leuke 

liedjes maar ook de juiste zangtechniek. Daarbij zitten wij zeker niet 

stil. Kom in beweging en leef je in in wat je zingt als een heuse 

musicalster! 
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In school zijn de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest inmiddels in volle gang. We volgen de belevenissen van Sint en zijn 

Pieten op het Sinterklaasjournaal. Zo leven we samen toe naar 5 december, de dag waarop de Sint naar Het Kompas zal komen! 

 
In de prijzen….. 

Bij een aantal evenementen zijn leerlingen van onze school genomineerd voor een prijs of zelfs al in de prijzen gevallen: 

• In Museum Voorschoten is op zaterdag 10 november de Peace Poster Wedstrijd geopend. Kinderen uit groep 8 hebben 

al tekenend nagedacht over vrede. Uit alle ingezonden tekeningen zijn er een aantal genomineerd voor een prijs, daarbij 

horen ook de tekeningen van Lynn en Danique uit 8a en van Noah uit 8b. Zondag 18 november is de prijsuitreiking. We 

zijn benieuwd en duimen voor jullie! De genomineerde posters zijn nu al te zien in Museum Voorschoten. 

• In september namen de groepen 7 deel aan Kult4Kids. Ook daar was een tekenwedstrijd aan verbonden. In groep 7a viel 

Ellemijn in de prijzen en in groep 7b Zara. Maandag werden de prijzen op school uitgedeeld: 

 
• Ieder jaar nemen onze groepen 7 deel aan de Voorleeswedstrijd. Eerst wordt in iedere groep 7 een winnaar gekozen. 

Zij strijden tegen elkaar in de Kompas-finale. De jury, bestaande uit Noah (winnaar van vorig jaar), meester Peter en 

juf Ria, had de moeilijke taak om te bepalen of Tycho uit 7a of Marith uit 7b de winnaar van dit schooljaar op Het 

Kompas zou zijn. Ze hebben het alle twee heel goed gedaan, de verschillen waren klein maar Marith werd tot winnaar 

uitgeroepen. Zij mag onze school vertegenwoordigen bij de regionale wedstrijd! 
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Bericht van de Bidgroep 

Elke 1e woensdag van de maand tussen 8.45 - 10.00 uur komt de Bidgroep bij elkaar. Deze groep bestaat uit ouders van 

verschillende geloofsgemeenschappen die bewust kiezen voor het Kompas, vanwege de Christelijke identiteit.  

We danken en bidden voor de school, de leerkrachten, de leerlingen en hun ouders. Wil je als ouder eens een keer bijwonen 

en/of meebidden dan ben je altijd welkom, ook als je niet bekend bent met (hardop) bidden of kinderen onder de 4 jaar 

meeneemt. 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 het mailadres worden gebruikt bij interesse in deelname. Graag tot ziens! 

 


