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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 7 februari 2020 Nieuwsbrief: 21 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Zondag 9 februari  10.00 uur Scholenzondag in het Kruispunt (voorbereid door de Fortgensschool) 

Maandag 10 februari  oudergesprekken 

Dinsdag 11 februari  oudergesprekken 

Woensdag 12 februari  voorstelling voor de groepen 3 en 4 ‘Er was weer … Roodkapje’ (zie bericht hieronder) 

     11.30-12.30 uur: spreekuur Schoolmaatschappelijk Werk 

Vrijdag 14 februari  avond: disco voor de groepen 3 tot en met 8 

 

De Kwinkles in de week van 10 tot en met 14 februari: Rust in jezelf 

Kwink van de week: 

Onderbouw       Middenbouw      

  
               

Bovenbouw 

 
 

Voorstelling voor de groepen 3 en 4: ‘Er was weer …. Roodkapje’ 

En ze leefden nog lang en gelukkig. Einde! Of toch niet? Iedereen kent het verhaal van Roodkapje. Maar wat gebeurde er 

daarna? Dat verhaal ken je nog niet! De wolf wil niet meer groot en boos zijn. Hij wil zijn excuses aanbieden. Maar niemand 

gelooft hem en hij zit nog steeds in de put. Roodkapje besluit hem te helpen om het goed te maken …. 

 

Deze grappige theatervoorstelling gaat over bang zijn, sorry zeggen en nieuwe kansen krijgen.  

Kijk|Kunst 

De voorstelling is onderdeel van KijklKunst dat wordt georganiseerd door Kunstgebouw. Via KijklKunst maken 60.000 leerlingen 

op 319 scholen in Zuid-Holland kennis met professionele kunst: dans, muziek, beeldende kunst of theater. 
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Disco 14 februari 

Vrijdag 14 februari is er weer een gezellige disco. Vanwege de datum is dit natuurlijk in het Valentijn-thema. Jullie vader of 

moeder kunnen jullie opgeven door het inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier zal via SocialSchools verspreid worden. 

We hopen dat jullie allemaal weer gezellig komen. Wij hebben er in ieder geval alweer zin in. 

De OuderRaad (penningmeester.ouderraad@kompas.pcsv.nl) 

NB: er mogen geen mobieltjes worden meegenomen! 

 

Oudergesprekken  

Volgende week worden de oudergesprekken gehouden, in de meeste groepen op maandag 10 februari en/of dinsdag 11 februari. 

Wilt u de hoofdingang op het bovenbouwplein gebruiken om naar binnen te gaan. De andere deuren zijn gesloten.  

 

Trefwoord in de week van 10 tot en met 14 februari 

Onderbouw: Zorgen voor elkaar 

Als je op ziekenbezoek gaat, wat zeg je dan? En wat kun je voor je moeder doen als ze verdrietig is? Op vrijdag is het 

Valentijnsdag en kunnen de kinderen extra aandacht geven aan wie ze lief vinden. 

In het eerste Bijbelverhaal horen we dat Jezus ook op sabbat een zieke zal genezen. Het verhaal gaat over een man met een 

zieke hand. In het tweede verhaal herkent een blinde man uit Jericho Jezus en hij roept hem. Jezus geneest de man en hij 

hoort er weer bij. 

 
Midden- en bovenbouw: Recht op zorg 

Recht op zorg is een belangrijk kinderrecht. Kinderen hebben het recht op de best mogelijke gezondheidszorg. Ze moeten 

geholpen worden wanneer ze slachtoffer zijn van mishandeling of misbruik en hebben recht op een dak boven hun hoofd en 

voldoende geld om van rond te komen. In het eerste Bijbelverhaal van deze week ontstaat er een probleem met de leider van de 

synagoge als Jezus op sabbat iemand beter maakt. In het tweede verhaal vraagt Jezus eerst waarmee hij de blinde kan helpen 

voor hij hem geneest.  

 

Terugblik schaaktoernooi 25 januari 2019 

Op zaterdag 25 januari vond het jaarlijkse schoolschaaktoernooi van Voorschoten plaats. Het Kompas was goed 

vertegenwoordigd met negen leerlingen. Johan Twigt, Anouk Westveer, Chiara Beenakker en Jerren Hagendijk vormden team 

Kompas 1. Florian Beenakker, Koen Steger, Martijn vd Kaaij en Ruben Steger vormden team Kompas 2. En Kris de Bruin zat 

namens Het Kompas in een mix team met De Vos. Alle deelnemers hebben goed en enthousiast geschaakt en mooie resultaten 

behaald. Het team van Kris eindigde op een gedeelde derde plaats. En Martijn heeft een mooie medaille gewonnen voor de beste 

speler uit groep 4! We kijken allemaal terug op een gezellige middag en een leuk toernooi!
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