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Datum: 31 augustus 2018 Nummer: 2 

 
We hebben er inmiddels al weer een hele leuke eerste week op zitten! Dat is fijn want we weten dat de eerste weken van een 

schooljaar heel belangrijk zijn voor het vormen van een positieve groep. Samen goed beginnen is zo belangrijk! We maken daar 

de eerste weken ruimte voor in het lesprogramma en dit schooljaar maken we daarbij voor het eerst gebruik van onze nieuwe 

methode Kwink! Werken aan een fijn schoolklimaat start vanaf dag één in de nieuwe groep. Werken aan een fijne sfeer in de 

groep en op school stopt nooit, maar vraagt van iedereen, leerkrachten, ouders en leerlingen, alle dagen inspanning. Dat doen we 

graag!  

 

We wensen uw kinderen en u als ouders een goed schooljaar! 

 
Agenda 

Maandag 3 september  19.00 – 20.00 uur: informatieavond groepen 1/2  

Maandag 3 september  20.00 – 21.00 uur: informatieavond groepen 8 

Maandag 3/dinsdag 4 september oudergesprekken groepen 3 tot en met 7 

NB: wilt u deze avonden gebruik maken van de hoofdentree van de school (bovenbouwplein)! 

Dinsdag 4 september  schoolfotograaf (individuele foto’s en groepsfoto’s) 

 

Samen goed beginnen (1) 

 
Maandagmiddag openden we het schooljaar met alle kinderen en hun 

leerkrachten in de aula van de school. We hopen op een schooljaar vol 

enthousiasme en inzet. Allemaal samen, met elkaar verbonden, want: ik, jij, hij 

en zij: iedereen hoort erbij!  

We willen dit schooljaar op een goede manier samen werken, spelen en leren. 

Daar hebben we elkaar bij nodig, ieder met zijn eigen talenten: kinderen, 

leerkrachten en ouders. We hebben God gevraagd of hij bij ons wil zijn en ons 

wil helpen, op mooie dagen en op dagen van teleurstelling en verdriet.  

 

 

 

 

 

Samen goed beginnen (2) 

Voor een goed en plezierig schoolklimaat is het belangrijk dat er duidelijke afspraken en regels zijn. Aan het begin van een 

nieuw schooljaar worden in iedere groep de regels samen met de kinderen opgesteld. We vinden het belangrijk de kinderen hier 

zelf bij te betrekken en verantwoordelijk te maken. Als ze niet door de kinderen worden genoemd, voegt de leerkracht twee 

regels toe: ‘We sluiten niemand buiten’ en ‘Praten over pesten is geen klikken’. De regels worden over een aantal weken vanaf 

groep 5 door de kinderen en de leerkracht(en) ondertekend en op een duidelijk zichtbare plaats in het lokaal opgehangen. De 

ouders van deze groepen ontvangen een afschrift van de regels. 

De hoofdregel in school luidt: Ga met een ander om zoals jij wilt dat er met jou wordt omgegaan!! Deze regel geldt voor 

jong en oud in de school. We willen met respect met elkaar (iedereen) omgaan.  

De vier belangrijkste schoolafspraken zijn: 

• We hebben respect voor elkaar. 

• We lossen problemen samen op. 

• We zijn rustig in de school. 

• We zijn netjes op alle spullen. 
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We verwachten van u als ouders dat u ons daarin ondersteunt!  

 

Samen goed beginnen (3): aanvang van de lessen 

We vinden het belangrijk de tijd die de kinderen op school doorbrengen zo effectief mogelijk te gebruiken en hechten zeer aan 

een rustige en geconcentreerde start van iedere schooldag. Graag brengen we de afspraken daarover weer even onder uw 

aandacht.  

We hebben een inloop van 5 minuten, de lessen moeten echt om kwart voor negen en om kwart over één beginnen. We 

verwachten dat alle kinderen op tijd op school zijn. Regelmatig te laat komen wordt gezien als ongeoorloofd verzuim, de school 

is wettelijk verplicht dat te melden bij de leerplichtambtenaar. 

De leerkrachten komen de kinderen buiten ophalen en gaan met hen naar binnen. Als alle ouders mee naar binnen gaan, wordt het 

in de gangen heel vol en druk en voor de kinderen erg onoverzichtelijk. Het is de bedoeling dat u buiten afscheid neemt van uw 

kind. De ouders van de net vierjarigen mogen de eerste week nog even mee naar binnen, daarna nemen ook zij buiten afscheid.  

Als uw kind iets is vergeten, kunt u het afgeven bij meester Peter of meester René. Zij zorgen er dan voor dat het bij uw kind 

terecht komt. U hoeft de les daarvoor niet te storen.  

 

Voor een goed begin van de dag is het belangrijk dat de leerkracht er voor de kinderen kan zijn en hen kan begroeten! 

Als u de leerkracht van uw kind even kort wilt spreken, kan dat na schooltijd. Wilt u mededelingen aan de leerkrachten die niet 

tot na schooltijd kunnen wachten op een briefje aan hen geven. Ook mailen naar school (het@kompas.pcsv.nl) kan altijd. Voor een 

langer gesprek is het goed een afspraak te maken.  

 

We gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze afspraken houdt. Wij merken dat het begin van de dag zo voor ons allemaal veel 

rustiger verloopt en de kinderen meer aandacht van de leerkracht kunnen krijgen! 

 

Samen goed beginnen (4): ruimte voor de kinderen 

Het is voor de kinderen prettiger en overzichtelijker op het plein als de ouders van de groepen 3 tot en met 8 voor de ingang 

van het plein afscheid nemen en buiten de hekken blijven wachten als de kinderen naar school worden gebracht. Het is voor de 

leerkrachten van de groepen erg storend als ouders lang voor de ramen blijven staan om naar hun kind te kijken en/of te 

zwaaien. Bij de tweede bel willen we echt graag met de lessen beginnen! 

 

Wilt u de ingang van de fietsenstalling vrijhouden zodat de kinderen er gemakkelijk in en/of uit kunnen?  

 

mailto:het@kompas.pcsv.nl


 Nieuwsbrief Het Kompas 

 

 

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

 

Een goede buur… 

We hechten aan een goed contact met onze buren en willen hen uiteraard geen overlast bezorgen. Daar hebben we ook uw hulp 

bij nodig! Daarom twee verzoeken: 

Wilt u bij het brengen/halen van uw kinderen geen fietsen plaatsten voor de poort naar de achteringang van de huizen aan de 

Kuyperbrink en de Van Hogendorpweg zodat de bewoners er zelf in/uit kunnen? 

Houdt u zich aub aan de verkeersregels. We wijzen er op dat de weg voor school eenrichtingsverkeer is!! 

 

Nieuw!!!!! 

• Explorer!!! 

Voor de vakantie hebben we u laten weten dat het Eureka-project van de PCSV is gestopt aan het einde van het 

schooljaar 2017-2018. 

Binnenkort gaan de lessen voor hoog getalenteerde kinderen in een nieuwe vorm van start. Daar hoort ook een nieuwe 

naam bij: Explorer!  

De Explorergroep gaat dus nu in de plaats komen van de bij u bekende Eureka- en plusgroepen bij ons op school. 

Juf Peri zal vanaf 10 september gaan starten met een Explorergroep voor de kinderen van de groepen 4 tot en met 8, 

als volgt:  

Maandag;             8.45-10.15 uur groep 6 

10.30-12.00 uur groep 7 

13.15-15.30 uur groep 8 

Dinsdag:              13.15-14.15 uur groep 4 

14.30-15.30 uur groep 5 

De leerkrachten zullen volgende week de ouders van de kinderen die zijn geselecteerd voor deelname hiervan op de 

hoogte stellen. Deze kinderen blijven in principe tot eind januari in de Explorergroep, daarna wordt bepaald door de 

leerkrachten en door juf Peri of er wisselingen moeten plaatsvinden, op basis van onder meer observaties en 

toetsresultaten. 

Tijdens de lessen zullen de kinderen op thematische wijze verrijkings- en verdiepingsopdrachten aangereikt krijgen. 

Hierbij zal een beroep gedaan worden op onder andere het creatief, analytisch en kritisch denken van de kinderen. 

Vanuit de Explorergroep krijgen de kinderen ook werk mee voor in de klas. Dit werk kunnen ze daar zelfstandig doen. 

We hopen de kinderen op deze manier de extra uitdaging te bieden die ze nodig hebben naast het werk dat ze normaal 

met de hele groep in de klas doen. 

• Kwink, onze nieuwe methode voor sociaal emotioneel leren. Binnenkort krijgt u een extra nieuwsbrief waarin we meer 

uitgebreid vertellen over Kwink. Deze week zijn de eerste lessen gegeven, wij zijn enthousiast!! 

• De scholen van de PCSV zullen voortaan de betalingen zoals ouderbijdrage, luizenzak, crackergeld en schoolreis gaan 

innen via WisCollect. Ook hierover ontvangt u binnenkort meer informatie, we zijn nu nog bezig met de voorbereidingen 

voor de invoering. NB: Het geld voor de schoolreis/feestdag voor de kleuters op 20 september moet nog op de bekende 

wijze worden overgemaakt. 

 

 
Jaarkalender 

U kunt op diverse manieren onze jaarplanner bekijken. De data van sportdagen, excursies en het vakantierooster vindt u op onze 

website, op het communicatieplatform Social Schools en in het ouderportaal van Parnassys. Alle nu reeds bekende data zijn er in 

opgenomen. De jaarplanner wordt regelmatig geactualiseerd. In de nieuwsbrief nemen we de agenda voor de komende week op. 

In het ouderportaal en op het communicatieplatform vindt u ook de meest actuele versie van de jaarkalender. Ziet u iets wat 

niet klopt: u kunt het te allen tijde bij mij melden, graag zelfs!  
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Schoolgids 2018-2019 

De tekst van de nieuwe schoolgids wordt binnenkort op de website geplaatst. Belangrijke informatie, zoals vakantierooster en 

studiedagen, zijn  ook via het ouderportaal beschikbaar en nemen we nogmaals op in deze nieuwsbrief. De papieren versie van de 

schoolgids verschijnt in september. Ouders die graag een papieren exemplaar willen, kunnen dat bij mij kenbaar maken.  

 

Zuinig met spullen 

Wij hechten er aan dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de materialen. Natuurlijk slijten spullen. Maar te vaak wordt er 

onzorgvuldig met materiaal omgegaan: potloden die opgeslepen worden, scheuren in boeken, kwasten/linialen die gebroken 

worden…. Het kost allemaal geld. Bij moedwillig stukmaken van materialen en/of verlies van (werk)boeken zullen we de kosten 

voor vervanging in rekening brengen. 

 

Telefoonnummers en emailadressen ouders 

Het is voor ons belangrijk dat we over de actuele gegevens van ouders beschikken. Wilt u daarom wijzigen in uw adres, 

telefoonnummer of mailadres zo snel mogelijk aan ons doorgeven! 

 

Mailadressen leerkrachten 

Directie / algemeen juf Ria   info@kompas.pcsv.nl 

Groep 1/2a  Juf Hilly  hilly.smit@kompas.pcsv.nl 

Juf Dianne  dianne.vroon@kompas.pcsv.nl 

Groep 1/2b  Juf Els   els.vanstraalen@kompas.pcsv.nl 

Juf Margreet  margreet.hiariej@kompas.pcsv.nl 

Groep 1/2c  Juf Liesbeth  liesbeth.vanderslik@kompas.pcsv.nl 

Juf Maaike  maaike.barends@kompas.pcsv.nl 

Groep 1/2d  Juf Kirsten  kirsten.oerlemans@kompas.pcsv.nl 

Juf Trudy  trudy.fasseur@kompas.pcsv.nl 

Groep 1/2e  Juf Rianne  rianne.jansen@kompas.pcsv.nl 

   Juf Els   els.vanstraalen@kompas.pcsv.nl 

Groep 3a  Juf Lia   lia.batenburg@kompas.pcsv.nl 

Groep 3b  Juf Marianne  marianne.hoogendijk@kompas.pcsv.nl 

Juf Maaike  maaike.barends@kompas.pcsv.nl 

Groep 4a  Juf Saskia  saskia.delfos@kompas.pcsv.nl 

Groep 4b  Juf Marijke  marijke.flaman@kompas.pcsv.nl 

Juf Peri   peri.vos@kompas.pcsv.nl 

Groep 5a  Juf Margreet  margreet.vanommen@kompas.pcsv.nl 

Juf Dianne  dianne.vroon@kompas.pcsv.nl 

Groep 5b  Juf Gerda  gerda.heino@kompas.pcsv.nl 

   Juf Silvia  silvia.vandenberg@kompas.pcsv.nl 

Groep 6a  Juf Silvia  silvia.vandenberg@kompas.pcsv.nl 

   Juf Nathalie  nathalie.pronk@kompas.pcsv.nl 

Groep 6b  Juf Ingrid  ingrid.vanzaanen@kompas.pcsv.nl 

   Juf Miranda  miranda.ginjaar@kompas.pcsv.nl 

Groep 7a  Juf Nikki  nikki.vanderkroft@kompas.pcsv.nl 

   Juf Ellen  ellen.kruimer@kompas.pcsv.nl 

Groep 7b  Juf Gerda  gerda.paauw@kompas.pcsv.nl 

   Juf Angelique  angelique.delarie@kompas.pcsv.nl 

Groep 8b  Juf Jordy  jordy.vanrooden@kompas.pcsv.nl 

   Juf Ellen  ellen.kruimer@kompas.pcsv.nl 

Groep 8a  Meester Albert  albert.paauw@kompas.pcsv.nl 

Juf Joyce  joyce.dejong@kompas.pcsv.nl 

Intern begeleiders Juf Ada   ada.buijs@kompas.pcsv.nl 

   Juf Ellen  ellen.kruimer@kompas.pcsv.nl 

Gym   Juf Kirsten  kirsten.keij@kompas.pcsv.nl 

   Meester Hildebrand hildebrand.prak@kompas.pcsv.nl 
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Het Kompas, een gezonde school 

We vinden het belangrijk dat we letten op gezonde tussendoortjes en traktaties. Daarom gelden op school de volgende 

afspraken: 

* Tussendoortjes (eten en drinken voor de ochtendpauze)  

In groep 1 tot en met 4 deelt de leerkracht een cracker uit. De kinderen nemen zelf iets te drinken mee; er mag elke dag fruit 

meegenomen worden; woensdag is fruitdag voor iedereen!  

Voor de crackers betalen de ouders aan het begin van het schooljaar een afgesproken bedrag. Voor het schooljaar 2018/2019 

is dat 5 euro. Dit bedrag zal via WisCollect worden geind. 

 

Vanaf groep 5 nemen de kinderen van huis een gezond tussendoortje mee!  

De advieslijst van de school voor gezonde tussendoortjes:  

rijstwafel, soepstengel, fruit- of granenbiscuit, liga naturel, handje zoute stokjes, plakje ontbijtkoek, fruit, radijs, wortel, 

komkommer,  

 

* Traktaties bij verjaardagen 

Met een verjaardag mag iets feestelijks getrakteerd worden; wel van bescheiden omvang en graag gezond! 

 

Folders 

Na de vakantie worden wij als school weer overladen met allerlei folders. Soms heel aardig en nuttig materiaal. We proberen 

hierin steeds kritisch te blijven. Volgende week maandag- en dinsdagmiddag en -avond leggen we in de hal van de school een 

aantal folders neer die een leuke, educatieve aanvulling voor thuis kunnen zijn. U kunt ze desgewenst meenemen en via de 

folders kunt u zich opgeven voor diverse tijdschriften, leesboeken, e.d.  

We vermelden voor alle duidelijkheid: het is en blijft reclamemateriaal. U kunt er naar eigen goeddunken mee doen wat u wilt. 

 

 

    Schoolfotograaf 

Dinsdag 4 september komt onze schoolfotograaf voor het maken van individuele foto’s van de kinderen en groepsfoto’s van alle 

groepen 1 tot en met 8. U kunt de foto’s via internet bestellen. Uw kind krijgt na ongeveer een week een voorbeeld foto met 

inlogcode mee naar huis. Betaling vindt plaats via i-deal.  

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Ontwerpen 

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 week (3 tot en met 8 september) is dat: Ontwerpen. 

 

De dingen om ons heen zien er niet toevallig zo uit. Over het ontwerp van bijvoorbeeld een balpen is goed nagedacht: prettig en 

tegelijk stevig in je hand, voldoende inktvoorraad en aantrekkelijk zodat hij gekocht zal worden. Onze wereld is grotendeels het 

resultaat van een bewust ontwerp. Het thema Ontwerpen draait om de vraag: welke betekenis heeft het voor de mens dat hij 

zijn wereld kan en wil ontwerpen? 

 

Voor kinderen is dit een uitdagend thema. Ze zijn creatief en de drang om te tekenen, te knutselen, bouwen en vorm te geven, 

zit nu eenmaal in hen. Het is goed als kinderen de kans krijgen hun vermogen om dingen te bedenken en vorm te geven, ook leren 

ontwikkelen. Ze worden er een ‘completer’ mens van. 

 

Het thema is ook belangrijk met het oog op onze samenleving. Onze kinderen groeien op in een wereld die voortdurend 

verandert en ons daardoor telkens voor nieuwe problemen en uitdagingen stelt. Ons wereldbeeld is voortdurend in beweging. Wij 

zien de mensen door andere ogen dan bijvoorbeeld de mensen in de Middeleeuwen.  
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In dit thema horen de kinderen hoe het Bijbelse scheppingsverhaal de wereld beschrijft als een ontwerp van God die een mooie, 

gave wereld voor ogen heeft. God zelf schept een nieuwe wereld en dat ‘scheppen’ houdt niet op na de zesde dag. De aarde 

bewerken (creativiteit) en beheren (verantwoordelijkheid) zijn zelfs kerntaken van ‘de mens’. In een veranderende omgeving 

betekent dit steeds opnieuw creatief worden om aan die levensopdracht te voldoen.  We dagen de kinderen uit oplossingen te 

bedenken voor de wereld van morgen rond vraagstukken als kennis, ruimte en zorg. 

 

Volgens het scheppingsverhaal heeft God de mens gemaakt ‘naar zijn beeld en gelijkenis’. Onderstaand gebed ziet dit als een 

opgave: wie een voorbeeld neemt aan God, draagt zorg voor de ander.  

 

God heeft twee sterke handen, ze zijn van jou. 

Daarmee bouwt hij aan de aarde, jouw twee handen hebben waarde. 

God in jou. 

 

God heeft twee snelle voeten, ze zijn van jou. 

Daarmee overbrugt hij kloven, trekt hij sporen naar geloven. 

God in jou. 

 

God heeft twee scherpe ogen, ze zijn van jou. 

Daarmee ziet hij méér in mensen, kleine noden, grote wensen. 

God in jou. 

 

God zegt je: ‘Je hebt aanleg. Die komt van mij! 

Zo kun jij ook in jouw leven iets van mij aan mensen geven. 

Beeld naar mij!’ 

 

 

Tenslotte: 

 

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 is als bijlage opgenomen bij deze nieuwsbrief. 

 

 

Bijlages: Document ‘Communicatie over uw kind’ 

   Bestellijst boeken Vivian den Hollander  

 

 

https://www.kinderboekenweek.nl/

