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Agenda 

Zondag 12 mei   laatste inschrijfdag Avondvierdaagse! 

Maandag 13 mei   ochtend: groep 1/2a op excursie naar de boerderij 

Dinsdag 14 mei   groepen 6 op excursie naar kasteel Duivenvoorde 

Woensdag 15 mei  juffendag groep 7a  

    middag: voetbaltoernooi groepen 7 en 8 

Donderdag 16 mei  groep 1/2b op excursie naar de boerderij  

Vrijdag 17 mei   groep 8b op excursie naar museum Boerhaave 

 

Kwink van de Week 13 tot en met 17 mei: les 16 ‘Ontspannen’ 

 Onderbouw    Middenbouw   Bovenbouw 

    
Gouden week van 1 tot en met 5 juli: een eerste tipje van de sluier! 

Voor de jubileumweek hebben we het Groot Zelfgemaakt Schoolpleinorkest uitgenodigd. Op maandag 1, dinsdag 2 en donderdag 

4 juli geven ze workshops aan alle groepen. Dit alles mondt uit in een spetterende presentatie aan elkaar, aan ouders en andere 

belangstellenden op het schoolplein. Met helaas 1 maar: mits het weer het toelaat…! Mocht het onverhoopt slecht weer zijn, dan 

wordt de eindpresentatie alleen voor alle kinderen gehouden. We duimen uiteraard voor mooi weer!  

 

Een van de onderdelen van het uiteindelijke slotconcert is het Echte Instrumenten Orkest. Dit bestaat uit kinderen vanaf 

groep 5 die een eigen ‘echt’ instrument bespelen zoals een viool, gitaar enzovoort. Piano’s en keyboards zijn lastig te plaatsen 

maar een keyboard op batterijen kan wel. Kinderen die zich opgeven spelen zowel in hun eigen groep mee als in het Echte 

Instrumenten Orkest!  

Ook ouders en leerkrachten die een instrument bespelen worden uitgenodigd om hieraan mee te doen. Het is superleuk! Let op: 

het Echte Instrumenten Orkest oefent maandag 1, dinsdag 2 en donderdag 4 juli tussen de middag. 

Opgeven voor het Echte Instrumenten Orkest voor zowel kinderen als ouders kan bij de eigen leerkracht of bij juf Ria via 

info@kompas.pcsv.nl Graag bij de opgave vermelden welk instrument bespeeld wordt.  

 

Op vrijdag 5 juli wordt een vossenjacht gehouden. Meer informatie daarover vindt u in de bijlage.  

mailto:info@kompas.pcsv.nl
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Afscheid 

Het spijt ons zeer dat we u moeten vertellen dat juf Ellen ons aan het einde van dit schooljaar gaat verlaten! Om een voor haar 

heel mooie reden: deze zomer gaat ze trouwen en verhuist ze naar de provincie Utrecht. We gunnen haar van harte dit geluk en 

begrijpen dat de afstand naar Voorschoten om dagelijks heen en weer te reizen te groot is, maar we laten haar node gaan.  

Vijftien jaar lang heeft ze op Het Kompas gewerkt! We hebben veel waardering voor de manier waarop juf Ellen invulling heeft 

gegeven aan haar ‘dubbele baan’: als intern begeleider en als leerkracht. We zullen haar enorme inzet, haar deskundigheid en 

haar collegialiteit enorm missen! 

De procedure om een opvolger voor haar te vinden, is inmiddels gestart.  

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Over het thema ‘Doen’ 

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 (13 tot en met 24 mei) is dat: Doen.  

 
Kinderen ‘doen’ veel. Gamen, knutselen, stoeien. Ze zijn graag met hun handen bezig en meestal waarderen we deze actieve 

houding. Het is belangrijk dat ze hiervoor de kans krijgen want het meeste leren ze letterlijk ‘al doende’. Minstens zo belangrijk 

voor hun vorming is het dat kinderen leren te reflecteren op hun daden door vragen te stellen bij hun eigen handelen en dat van 

anderen. In dit thema gaat het dus niet om de vraag of je iets handig, netjes of snel doet maar om de levensbeschouwelijke 

vraag: wat maakt het menselijk handelen betekenisvol? 

In de Bijbelverhalen staat het verhaal van Simson centraal. Bij zijn geboorte wordt de kleine Simson toegewijd aan God. Om 

straks, als hij groot en sterk is, bijzondere daden te verrichten: Simson zal het volk van Israël moeten bevrijden van de 

Filistijnse vijand. Simons levensverhaal kent geen happy end. Zijn zwakte voor de mooie Delila wordt hem fataal. Als teken van 

zijn toewijding aan God mogen zijn hoofdharen niet worden afgeschoren. Als Delila hem dit geheim ontfutselt, is het afgelopen 

met Simson. Hij wordt gevangengenomen en bespot. En hij eindigt onder de zware stenen van de ingestorte tempel van de 

Filistijnse god Dagon. 

 

Waarom doen mensen wat ze doen? Wat moeten we met daden die zinloos lijken? Simsons daden komen voort uit gedrevenheid, 

toewijding en liefde terwijl ze tegelijkertijd soms onbegrijpelijk zijn. De kinderen stellen zich in dit thema vergelijkbare 

vragen: Welke betekenis heeft dat wat wij doen? Wanneer doen we goed en wanneer fout? En waarom ervaren we bouwen, 

werken, sporten en soms zelfs nietsdoen als zinvol? 

De kinderen ontdekken dat er verschillende antwoorden mogelijk zijn. Het geeft voldoening om iets moois te maken, het maakt 

je trots op jezelf. Je kunt er iets van leren, je voelt je nuttig, je geniet omdat je iets samen met anderen doet. En je groeit als 

mens als je de uitdaging aangaat. 

 

Een lied over wat je allemaal met je handen kunt doen en de symbolische betekenis ervan. 

 

Handen heb je om te geven: dag, hoera, het ga je goed! 

Handen laten soms ook zien wie jij bent en wat je doet. 

 

 Een hand kun je voelen, een hand raakt je aan. 

 Een hand spreekt een taal die iedereen kan verstaan. 

 

Handen heb je om te krijgen: vriendschap, dichter bij elkaar. 

Handen laten soms ook zien: samen maak je vrede waar. 

 

Handen heb je om te strelen als er pijn is of verdriet. 

Handen laten soms ook zien wat je leuk vindt en wat niet. 

 

Handen heb je om te helpen, ’t wordt er vaak wat lichter van. 

Handen laten soms ook zien hoe je liefde delen kan. 
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Onze godsdienstmethode Trefwoord in de week van 13 tot en met 17 mei 

Onderbouw: Wat doen we allemaal en waarom? 

In de eerste week van dit thema verkennen we wat kinderen dagelijks doen. En waarom doen ze dat? Welke handelingen 

verrichten ze bijvoorbeeld voor schooltijd? Ook staan we stil bij taken die volwassenen doen zoals strijken en boren. Waarom 

doen kinderen dat niet? Ook staan we stil bij het belang van oefenen, dat is nodig om dingen goed te kunnen.  

In de Bijbelverhalen gaat het over Simson, die vanaf zijn geboorte een bijzondere band met God heeft. Simson doet heel veel, 

de verhalen staan bol van zijn  daadkracht. Maar zijn zijn daden wel allemaal geoorloofd? 

 
Midden- en bovenbouw: Doen 

We doen veel op een dag, maar welke betekenis heeft het voor ons? Waarom doen we het? Deze week bekijken en bevragen de 

kinderen enkele typische vormen van menselijk handelen. De Bijbelverhalen over Simson zitten vol actie. Leeuwen worden 

gedood, vijanden verslagen en meisjes gehuwd. Ook deze verhalen worden bevraagd op hun betekenis en motivatie.  

 

Een bericht van de ouderraad en de A4D-commissie: Reminder inschrijven Avondvierdaagse 

Schrijf je voor 12 mei in voor de Avondvierdaagse (21 tm 24 mei) via https://www.a4dvoorschoten.nl/inschrijven/ 

Daarna wordt het inschrijfgeld met €1 verhoogd. Zie het bericht van 17 april op social schools voor aanvullende informatie. 

 

 

Bijlages: 

Koelkastposter Kwink, nummer 4 

Brief over de vossenjacht op vrijdag 5 juli 
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