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Agenda 

Maandag 10 september  groep 7b op excursie naar Kult4Kids 

Dinsdag 11 september  kledinginzameling 

Woensdag 12 september geen school ivm (estafette)staking onderwijs! 

 

Social Schools wordt vernieuwd! 

Social Schools is vernieuwd, we stappen binnenkort naar de vernieuwde versie 3.0 Een van de belangrijkste veranderingen voor u 

is dat oudergesprekken voortaan via de app gepland kunnen worden. Als u een melding van school hebt gekregen, hoeft u niet 

eerst in te loggen op een laptop of computer. 

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding van de migratie van Social Schools 2.0 naar 3.0 We verwachten volgende 

week over te gaan. 

Zodra we zijn overgestapt en de nieuwe app gaan gebruiken, krijgt u een melding in de oude app en op de computer met een link 

naar de nieuwe (web)app. Tot die tijd gebruikt u nog gewoon de oude Social Schools app. Inloggen in de nieuwe app kan met het 

bestaande account. De gegevens van de laatste zes maanden worden overgezet, de oude app kan straks alleen nog worden 

gebruikt voor naslag. 

 

Kledinginzameling 

Er is weer een kledinginzameling, namelijk volgende week dinsdag 11 

september! 

 

Ga in het weekend lekker aan de slag en ruim uw kasten op. De 

opbrengst komt ten goede aan onze school, daar kunnen we weer leuke 

dingen van organiseren. De zakken worden dinsdagochtend om 09.00 uur 

opgehaald door Reshare. 

Bent u niet in de gelegenheid dinsdag de 11e de zakken naar school te 

brengen, dan kan dit ook de dag ervoor, op maandag 10 september.  U 

kunt de zakken in de aula bij de wastafel neerzetten. 

 

Een bericht van de ouderraad 

De ouderraad is op zoek naar enthousiaste nieuwe leden, die de gelederen komen versterken. Alleen met de hulp van nog meer 

ouders kunnen we als ouderraad de activiteiten voor het komende schooljaar organiseren. Als u interesse hebt, kunt u een 

bericht sturen naar de voorzitter, Petra Haaksma. Het mailadres is voorzitter.ouderraad@kompas.pcsv.nl 

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Presteren 

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 (10 tot en met 28 september) is dat: Presteren 

 

Een goed cijfer op je rapport of een prachtige tekening: een prestatie geeft voldoening. Je hebt ergens moeite voor gedaan en 

het resultaat is bevredigend. Niet alleen voor je eigen gevoel maar ook in de ogen van anderen, want bevestiging is een 

basisbehoefte van de mens. Zeker voor kinderen, die nog volop in hun ontwikkeling staan.  

Wij leven in een samenleving die sterk prestatiegericht is en eisen aan ons stelt. Er wordt iets van ons verwacht en wij worden 

geacht die prestatie ook te leveren. Deze verwachtingen kunnen voor druk zorgen. Wat als je moeite hebt met presteren of 

telkens moet ervaren dat de lat te hoog ligt voor jou? 
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De Bijbelverhalen in dit thema gaan over Salomo, gewaardeerd koning van Israël vanwege zijn grote prestaties. Hij legt als 

rechter een ongekende wijsheid aan de dag. Als twee vrouwen zich bij hem melden omdat ze beiden hetzelfde kind claimen, lost 

hij het probleem op een briljante wijze op. Koning Salomo zorgt ook voor welvaart en rijkdom in Israël. Ook in de buurlanden 

wordt dat erkend, zo blijkt uit het verhaal over de koningin van Seba die hem daarom komt bezoeken. Salomo zet Israël 

internationaal op de kaart. In alle opzichten lijkt hij te voldoen aan de verwachtingen die het volk heeft van een echte koning. 

De wijsheid, rijkdom en status van de koning worden beschreven als geschenken van God en niet louter als prestaties van Salomo. 

En dat ook deze grote Salomo in de fout kan gaan, wordt niet verzwegen in de beschrijving van zijn koningschap. 

In dit thema leren kinderen welke betekenis presteren voor mensen heeft. Ze ontdekken dat presteren waardevol kan zijn 

omdat je iets tot stand hebt gebracht waarmee je een stap verder komt. 

 

Samen 

We werken als team, want we vinden het fijn 

Om met onze groep lekker bezig te zijn. 

En ieder voor zich kan ook, dat is waar. 

Maar nu deel je het werk en de lol met elkaar. 

 

 We knallen, we scoren, we noemen geen namen 

 Want elke prestatie is van ons samen! 

 

We hebben een klik, pakken iedere kans. 

Het gaat om vertrouwen, tactiek en balans. 

En ieder voor zich kan ook, dat is waar. 

Maar als groep sta je sterk en je bouwt op elkaar. 

 

 We knallen, we scoren, we noemen geen namen. 

 Want elke prestatie is van ons samen! 
 

 

 

Tenslotte een herhaald bericht: 

 

Natuurlijk doen we ook dit jaar weer mee met de Kinderboekenweek. Het thema sluit prachtig aan op het thema van onze 

opening deze week: Ik, jij, hij en zij, iedereen hoort erbij! 

We zijn heel blij dat de bekende kinderboekenschrijfster Vivian den Hollander op vrijdag 12 oktober op onze school zal zijn om 

aan alle kinderen te vertellen uit en over haar boeken!  

Voor wie het leuk vindt: Vivian zal op die dag, om 12.00 uur, boeken signeren. U kunt ze van tevoren bij ons bestellen, maar ook 

op de dag zelf zijn er nog boeken te koop. Als u van tevoren bestelt, weet u zeker dat het boek/de boeken van uw voorkeur er 

zijn op die dag. Boekhandel Silvester zal ze voor ons bestellen. 10% van de opbrengst is voor onze school, daar kunnen we zelf 

weer mooie boeken van kopen. 

De bestellijst was als bijlage opgenomen bij de nieuwsbrief van vorige week en ligt ook in de hal van de school. 

 

 

Bijlage: Kwink op School 

 

 

https://www.kinderboekenweek.nl/

