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Datum: 29 maart 2019 Nummer: 28 

 

Agenda 

Dinsdag 2 april   kledinginzameling 

Dinsdag 2 april   voorstelling King Lear voor de groepen 7 en 8 (zie bericht hieronder) 

Woensdag 3 april  Grote Rekendag op Het Kompas, opening om 08.45 uur (zie bericht hieronder) 

Donderdag 4 april  theoretisch verkeersexamen groep 7 

 

Kwink van de Week 1 tot en met 5 april: Les 14 ‘Gelijkwaardige relaties’ 

Onderbouw    Middenbouw    Bovenbouw 

     
Op Het Kompas kun je rekenen! 3 april: Grote Rekendag! 

 
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 

t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. De hele school 

doet mee: de activiteiten zijn er voor groep 1 tot en met 8. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! 

Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet 

kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van 

dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte 

(meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op.  

En niet onbelangrijk: de Grote Rekendag maakt rekenen leuk! De kinderen ontdekken hoe nuttig het kan zijn om goed te kunnen 

rekenen. Dat motiveert, ook later in het jaar! 

De opening is om 08.45 uur, op het bovenbouwplein. Van harte welkom! 
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Onze godsdienstmethode Trefwoord in de week van 1 tot en met 5 april  

Onderbouw: Hoe los jij het op? 

In de laatste week van het thema Oplossen denken de kinderen na over de vragen ‘Wat vind ik van de oplossing?’ en ‘Wat is voor 

mij belangrijk bij het kiezen van een oplossing?’. In de Bijbelverhalen gaat het bij het verhaal van het delen van de vijf broden 

en de twee vissen over het belang van delen. Bij het verhaal van de arbeiders in de wijngaard lijkt de oplossing voor sommige 

mensen oneerlijk.  

 

 

Midden – en Bovenbouw:  Druppels. 

Sommige problemen zijn zo groot dat ze onoplosbaar lijken. De kinderen denken na over de vraag 

hoe zinvol het is om dan druppels op een gloeiende plaat te laten vallen en ontdekken dat je altijd 

iets kunt doen om bij te dragen aan een oplossing. Veel druppels kunnen met elkaar een verschil 

maken.  

In de Bijbelverhalen gaat het over ruzie en honger; en draagt Jezus een andere manier aan om 

hiermee om te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 
Koning Lear – theater voor de groepen 7 en 8 

Er was eens een koning met drie dochters. De koning was zo oud dat hij de kaarsjes van zijn verjaardagstaart niet meer uit kon 

blazen. Hij besloot om zijn rijk over de dochters te verdelen. Welke dochter moest welk deel krijgen? En spraken zijn dochters 

de waarheid? Dit beroemde verhaal van Shakespeare over waarheid en verzoening wordt door Joris Lehr met veel humor, 

spanning en verbeeldingskracht verteld. Zonder decor en met slechts enkele objecten weet hij de werelden van Shakespeare 

tot leven te brengen.  

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. 

 

 
 

Een bericht van de MR 

De MR heeft op 21-03-2019 vergaderd. We hebben ingestemd met het vakantie rooster 2019-2020. De medio cito toetsen zijn 

besproken. Ook hebben we stilgestaan bij de opvolging van de algemeen directeur Iepko Weijdema en de rol van de GMR hierin. 

De volgende vergadering is op donderdag 23 mei 2019. 

Als u meer informatie wilt over de vergadering kunt u natuurlijk contact opnemen met de MR. 
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Vakantierooster 2019-2020 

Leidens Ontzet  donderdag 3 oktober 2019 

Herfstvakantie  maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober 2019 

Kerstvakantie  maandag 23 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020 

Goede Vrijdag  vrijdag 10 april 2020 

Tweede Paasdag  maandag 13 april 2020 

Meivakantie  maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei 2020 

Hemelvaart  donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020 

Tweede Pinksterdag maandag 1 juni 2020 

Zomervakantie  maandag 20 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2020 

 

NB: studie(mid)dagen  en vrije middagen worden op een later moment bekend gemaakt. 

 
Kledinginzameling 2 april 

Er is weer een kledinginzameling, namelijk dinsdag 2 april! 

  

Ga alvast lekker aan de slag en ruim uw kasten op. De opbrengst is 

tweeledig: het komt ten goede aan Reshare en 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 2 april de zakken naar school 

te brengen, dan kan dit ook de dag ervoor, op maandag 1 april (geen 

grap!).  U kunt de zakken op die dag in de aula bij de wastafel 

neerzetten. Op dinsdag 2 april kunt u de zakken buiten het hek van 

het bovenbouwplein zetten, net naast de ingang naar het plein. 

 

Jubileumweek 1 – 5 juli 

Om het allemaal goed te laten verlopen, beginnen we nu alvast met verzamelen van materialen die nodig zijn.  

Wat is er nodig: 

• Heel veel kleine blikjes (bijvoorbeeld Bonduelleblikjes of knakworstblikjes), namelijk voor ieder kind één! Helpt u mee 

sparen? De etiketten moeten van de blikjes zijn afgeweekt. Belangrijk: Evt. lijmresten er graag afhalen met 

wasbenzine, anders blijft het blikje plakken.  

 

Het is de bedoeling dat de kinderen bij het eindoptreden (maar ook bij de opening en op andere momenten in de jubileumweek) 

een eigen kleur t-shirt dragen. Het leek ons goed om u hierover tijdig te informeren. NB: het hoeft geen effen t-shirt te zijn. 

Het is prima als het shirt één of meerdere afbeeldingen heeft, het gaat om de basiskleur. 

De verdeling is als volgt: 

Groep 1/2   oranje  

Groep 3  lichtblauw  

Groep 4  lichtgroen  

Groep 5  geel  

Groep 6  rood  

Groep 7  wit  

Groep 8  zwart  

 

 


