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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 20 september 2019 Nieuwsbrief: 4 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

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

Woensdag 2 oktober  Opening Kinderboekenweek 

 

De Kwinkles in de week van 23 tot en met 27 september: herhaling les 1 tot en met 3 

 

24 september: feestdag groepen 1/2 en schoolreis groepen 3 tot en met 8 

 

Groepen 1/2 

De kleuters blijven op school en worden om 08.45 uur op school verwacht.  

We gaan kijken naar de voorstelling 'Giraf leert fietsen'. Deze dag is er een continurooster 

tot 14:15 uur. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen en we eten 

pannenkoeken rond lunchtijd. De kinderen mogen verkleed naar school komen. 

 

 

 

 

Groepen 3 t/m 5   

Bestemming Op school zijn om Vertrektijd vanaf 

school 

Vertrektijd vanaf 

Blijdorp 

Aankomsttijd  

school 

Blijdorp 08.45 uur     09.00  uur    14.30 uur Ca. 15.15 uur 

 

Groepen 6 t/m 8   

Bestemming Op school zijn om Vertrektijd vanaf 

school 

Vertrektijd vanaf  

Duinrell 

Aankomsttijd  

school 

Duinrell 08.45 uur   09.30 uur   15.00 uur Ca. 15.30 uur 

 

Afspraken voor de groepen 3 t/m 8: 

* De kinderen van de groepen 3 t/m 8 dragen op die dag het Kompas-shirt. 

* Alle kinderen moeten zelf voor een lunchpakket  zorgen. De kinderen krijgen op deze dag een zakje chips van de ouderraad. 

* De kinderen mogen  geen zakgeld en geen mobieltje meenemen. 

 

We hopen op een heel gezellige dag!! 

 

De kosten voor deze dag zijn als volgt: 

 - Feestdag van de groepen 1/2:  €   10,00 per leerling 

 - Schoolreis van de groepen 3 t/m 5: €   26,00 per leerling 

- Schoolreis van de groepen 6 t/m 8:  €   24,50  per leerling 

De kosten van de feestdag/schoolreis worden geïnd door WIS Collect. 75% van de ouders heeft inmiddels betaald, waarvoor 

onze hartelijke dank!  

Verzoek: Willen degenen die nog niet betaald hebben, dat zsm doen! Dan kunnen wij volgende week ook aan onze verplichtingen 

voldoen.  
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Vooruitblik Kinderboekenweek 2 tot en met 13 oktober 2019 

 
Het is alweer bijna Kinderboekenweek! Natuurlijk doen we weer mee: we vinden het belangrijk dat kinderen leuke leeservaringen 

opdoen en enthousiast worden voor lezen! 

Tijdens de Kinderboekenweek zijn er diverse activiteiten op onze school. Een tipje van de sluier: 

Feestelijke opening: woensdagmorgen 2 oktober 

 

Schrijversbezoek: 

We verheugen ons op het bezoek van verhalenvertelster Mieke Aalderink op vrijdag 11 oktober.  

 

Leesplezier: 

Tijdens de Kinderboekenweek ruimen we veel tijd in voor het (voor)lezen van verhalen over Reizen. 

 

Boekenkraam in de hal: 

In de hal van de school is vanaf dinsdag 1 oktober weer een Boekenkraam te vinden, waar u gezellig kunt snuffelen en tegen een 

vrijwillige bijdrage tweedehands kinderboeken kunt kopen. U mag er goede en aantrekkelijke boekjes bij leggen, zolang er plaats 

is. 

 
Met de opbrengst zullen we weer mooie boeken aanschaffen voor onze eigen prachtige Schoolbibliotheek, zodat de kinderen 

steeds fijn kunnen lezen op school. 

 

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. 



 

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

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  

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Plaatsmaken 

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 ‘Plaatsmaken’ (23 september t/m 11 oktober). 

 

Je staat keurig te wachten bij de kassa en dan schiet er ineens iemand voor je in de rij. Je hebt het prima naar je zin in de 

wedstrijd en dan word je gewisseld. Je zit heerlijk op je vertrouwde plekje in het klaslokaal en dan moet je plaatsmaken voor de 

nieuweling in de groep. De plek die we innemen, in een klaslokaal of thuis aan tafel, betekent iets voor ons. Maar soms worden we 

ons daarvan pas bewust als er iets gaat schuiven. Dan wordt de orde verbroken, moeten we onze comfortzone verlaten en raken 

we onze veiligheid kwijt. Het is een van die dingen in het leven waar kinderen al vroeg ervaringen mee opdoen. 

De Bijbelverhalen in dit thema volgen Sara, een vrouw die haar plaats kent. Als echtgenote van Abraham is zij belangrijk omdat 

haar eerstgeboren zoon de familielijn zal voortzetten. En met dat kind zal de belofte van God aan Abraham verdergaan. Als zij 

maar niet zwanger wordt, nemen Sara en Abraham het heft in eigen handen. Sara maakt plaats voor de Egyptische slavin Hagar 

bij wie Abraham een kind verwekt. Vanaf dat moment gedraagt Hagar zich als first lady, iets dat de vrouw des huizes niet kan 

waarderen. Zij voelt zich van haar troon verstoten: die slavin Hagar kent haar plaats niet. Maar dan wordt ook Sara alsnog zwanger 

en de kleine Isaak wordt geboren. Stond tot nu toe Hagars zoon Ismael vooraan in de rij van nakomelingen, nu schiet Isaak daar 

ineens voor. De oudste is blijkbaar niet vanzelfsprekend ook de eerste. 

De verhalen over Sara en Hagar en Ismael en Isaak prikkelen ons om boeiende en tegelijk soms ongemakkelijke vragen te stellen 

met betrekking tot het thema Plaatsmaken. Vragen die herkenbaar zijn, zowel in het leven van het kind als in de samenleving. Wat 

doe je als iemand je van je plaats verdringt? Wat betekent het als je je veilige plek moet opgeven? Hoe voelt het om altijd op de 

laatste plaats te eindigen? Mag je er zomaar van uitgaan dat je recht hebt op de plek die je (misschien al heel lang) inneemt? 

 

In dit thema zien de kinderen hoe verhoudingen tussen mensen veranderen wanneer de posities die ze innemen gaan verschuiven. 

Ze vragen zich af wat dit voor mensen kan betekenen en hoe zij daar zelf mee om kunnen gaan.  

  

Trefwoord in de week van 23 tot en met 27 september 

Onderbouw: Verkenning van de eigen plek 

Iedereen heeft plekken die ‘van hem of van haar’ zijn of zo worden beschouwd. Van een eigen bed tot een eigen plaats aan tafel 

en een eigen stoel in de klas. Deze week gaan we dit soort plekken verkennen. Welke plek is van jou, is die plek écht van jou en 

hoe kom je eraan? Daarnaast bekijken we wat je in de natuur en in de fantasie als ‘jouw plek’ kan beschouwen of maken.  De 

Bijbelverhalen gaan over Sara die plaatsmaakt voor Hagar en Hagar die daarna haar plek moet afstaan aan Sara. 

In deze week denken de kinderen na over de vraag: welke plekken horen bij mij? 

 
Midden- en bovenbouw: Op je plek 

In dit thema gaat het over Plaatsmaken. Over plekken inpikken en anderen plekken gunnen maar ook over beste plekken en wat je 

daarvoor over hebt. In deze week onderzoeken we welke plekken de kinderen hebben. Zijn ze daar tevreden mee? Wat betekent 

deze plek voor hen? 

In de Bijbelverhalen gaat het over Sara en Hagar. Sara regelt dat haar slavin Hagar een kind krijgt van Abraham. Dat brengt de 

nodige problemen met zich mee: de posities veranderen. Hagar is nog steeds slavin, maar heeft iets dat Sara zelf had willen 

hebben. Hierdoor verandert haar houding. 

 


