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 Nieuwsbrief  

  

  

Datum: 30 augustus 2019       Nummer: 1  

______________________________________________________________________________ 

Beste ouders, lieve kinderen, 

 

We staan weer in de startblokken voor het nieuwe schooljaar!  Een nieuw jaar met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden! Een 

nieuw jaar waarin we met elkaar werken aan een fijne en positieve omgeving. Een nieuw jaar met enthousiaste leerkrachten die 

veel aan de leerlingen willen leren en voor hen klaar staan. Een nieuw jaar met ruim 400 lieve leerlingen die naar school komen om 

te leren en om met elkaar te spelen. Kortom: we zijn een fantastische school met schitterende mensen en het kan in het nieuwe 

schooljaar alleen maar mooier worden. We hopen dan ook een kleurrijk en goed schooljaar! 

We zijn blij en dankbaar dat alle teamleden, die in de afgelopen weken uitgezworven zijn over de hele wereld,  weer veilig en 

gezond zijn teruggekeerd van hun vakantie.  

 

In tegenstelling tot alle berichten in de media: Op dit moment hebben we geen vacatures! We zijn heel blij dat al voor de 

vakantie de bezetting voor het nieuwe schooljaar weer rond was. We heten juf Laura van Tol (intern begeleider groep 3, 4 en 

5), juf Pauline Kranendonk (groep 5a), juf Lotte Veerman (groep 7a) en meester Hans Buis (vakleerkracht muziek) van harte 

welkom op onze school. We hebben alle vertrouwen in een prettige samenwerking! 

 

Na alle voorbereidingen in deze laatste week, de eerste teamvergadering gisteren en de eerste studiemorgen (vanmorgen) 

zijn we er  helemaal klaar voor om maandag van start te gaan!!! Met nieuwe energie en vol plannen en ideeën. Een tipje van de 

sluier lichten we alvast op in deze nieuwsbrief. 

 

Hieronder ziet u de kleurrijke foto die gisteren van ons team is gemaakt. We missen nog juf Margreet, en niet alleen op de 

foto. Ze is in afwachting van een operatie. We wensen haar heel veel sterkte!  

 
 

Wij hebben er veel zin in om maandag te beginnen en zien er naar uit de kinderen en u te ontmoeten! 
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Maandag 2 september 

Uiteraard bent u welkom om maandagmorgen even mee te lopen naar binnen. Vanaf dinsdag 3 september worden de kinderen 

door de leerkrachten opgehaald en gaan ze samen naar binnen om de dag rustig te kunnen starten. We verzoeken de ouders 

van de groepen 3 tot en met 8 om vanaf dinsdag 3 september voor het plein afscheid te nemen van hun kinderen. Zo houden 

we alle ruimte op het plein beschikbaar voor de kinderen. Ook wijzen we u er op dat honden niet welkom zijn op het 

schoolplein. 

 

Opening schooljaar 

Maandagmiddag 2 september verzamelen alle kinderen aan het eind van de middag in de aula. Dan beginnen we met alle 

groepen gezamenlijk het schooljaar in een korte bijeenkomst die is voorbereid door een aantal leerkrachten. Het thema is:  

In onze klas is iedereen anders maar passen we toch allemaal bij elkaar. 

Dat ziet u ook volgende week op de ramen van de school.  

 
 

Regels en afspraken  

De belangrijkste regel in onze school is: Ga met een ander om zoals jij wilt dat er met jou wordt omgegaan!   

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.  

 

Met de kinderen worden aan het begin van een schooljaar afspraken gemaakt over het omgaan met elkaar, de regels in en om de 

school en hoe we op school omgaan met pesten. In themalessen, kringgesprekken en dergelijke staat het op een positieve manier 

met elkaar omgaan centraal waarbij onze methode Kwink een belangrijke rol zal spelen. 

 

De Kwinkles in de week van 2 tot en met 6 september: Voorstellen 

Kwink van de week: 

Onderbouw       Middenbouw      

 

               
Met wie heb je fijn gespeeld in de vakantie?   Welk woord paste het beste bij je vakantie? 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief Het Kompas  



 

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

Bovenbouw 

     
Veilige groep? Zeg wat je nodig hebt! 

 

Meer informatie over Kwink vindt u in de ouderbrief en de koelkastposter die als bijlage zijn toegevoegd aan deze nieuwsbrief.  

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Startweek 

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.  

 

Onderbouw 

De eerste week in het nieuwe schooljaar staat in het teken van wennen, elkaar leren kennen en de afspraken die we gezamenlijk 

maken en die zorgen voor een prettige groep. 

 

 
Bovenbouw 

De startweek opent het nieuwe schooljaar. Welk gevoel hebben de kinderen hierbij? Wat hebben ze, behalve boeken en andere 

leermaterialen, nodig om goed van start te gaan? Wat verwachten ze van het schooljaar en waarin willen ze zelf groeien dit jaar? 

 

Nieuw 

* In de groepen 3 tot  en met 7 gaan we werken met een nieuwe methode voor rekenen: De Wereld in Getallen 5.0.  

Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Dat betekent ook dat methodes na een aantal jaren worden vervangen. Dat gebeurt 

in een cyclus. Niet alles tegelijk, maar 1 methode per jaar. Nu was rekenen aan de beurt. In de afgelopen jaren is er een nieuwe 

generatie rekenmethodes ontwikkeld, zoals dat in vaktermen heet. In 2019 zijn er veel van deze nieuwe methodes uitgekomen. Na 

een heel uitgebreid keuzeproces, onder begeleiding van een extern deskundige en onze eigen rekencommissie, hebben we gekozen 

voor De Wereld in Getallen 5.0. Op de informatieavond kunt u kennismaken met deze methode. 

* Bij verjaardagen trakteren de kinderen voortaan alleen in de eigen groep: de kinderen van hun groep en hun eigen leerkracht. 

Uiteraard hoort daar een mooie verjaardagskaart bij. Daar zorgt de leerkracht voor! 

* Er is, dit schooljaar voor het eerst, een vakleerkracht muziek, meester Hans Buis. Hij geeft aan alle groepen 1 x per week een 

muziekles van 30 minuten. Ook zal hij het schoolkoor (voor leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8) gaan begeleiden. Meer 

informatie daarover volgt binnenkort. 
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Gymtijden 2019-2020  

De gymlessen voor de groepen 3 tot en met worden door de vakleerkracht gegeven in de Frans de Vette gymzaal. De lessen op 

maandagmiddag worden gegeven door dhr. Hildebrand Prak, de overige lessen door mw. Kirsten Keij.  

De gymtijden zijn als volgt: 

groep 3a maandagmiddag en donderdagmorgen 

groep 3b maandagmiddag en donderdagmorgen 

groep 4a dinsdagmiddag en donderdagmiddag 

groep 4b dinsdagmiddag en donderdagmiddag 

groep 5a dinsdagmiddag en vrijdagmiddag 

groep 5b donderdagmiddag en vrijdagmorgen 

groep 6a dinsdagmorgen en vrijdagmiddag 

groep 6b maandagmiddag en vrijdagmiddag 

groep 7a dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 

groep 7b dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 

groep 8a dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 

groep 8b dinsdagmorgen en vrijdagmorgen 

De leerlingen van de groepen 1/2 hebben op vrijdagmorgen gymles van dhr. Hildebrand Prak in het speellokaal. Op maandagmorgen 

1 x in de 14 dagen hebben de groepen 1/2 een dansles van mw. Sarah Linstra, vakleerkracht dans. 

 

Extra informatie voor de groepen 3 tot en met 8: 

•In verband met de veiligheid is het dragen van sieraden tijdens de gymles niet toegestaan. Heeft uw kind een armbandje wat niet 

af kan, dan graag "verstoppen" onder een zweetbandje. Dit zweetbandje dient u zelf aan te schaffen. 

• De leerlingen dragen “gemakkelijke” gymkleding en gymschoenen. Passen de gymschoenen van uw kind nog? Zo nee, let er bij de 

aanschaf van andere gymschoenen op dat de schoenen een lichte zool hebben. 

•Na de gym mag een deodorant roller worden gebruikt, geen deodorant spuitbus. (i.v.m. allergieën)  

•Indien uw kind om wat voor reden dan ook niet kan deelnemen aan de gymles, dient u dit te melden bij de vakleerkracht middels 

een briefje. 

 

Vakanties en vrije dagen in het schooljaar 2019-2020  

Herfstvakantie            21 oktober t/m 25 oktober 2019 

Kerstvakantie             23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie      24 februari t/m 28 februari 2020 

Goede Vrijdag            10 april 2020 

Pasen                          13 april 2020 

Meivakantie                27 april t/m 8 mei 2020 

Hemelvaart                 21 en 22 mei 2020 

Pinksteren                  1 juni 2020 

Zomervakantie           20 juli t/m 28 augustus 2020 

 

Vrije dagen: 

Leidens Ontzet             3 oktober 2019 

Middag Sint   donderdagmiddag 5 december 2019 

Groep 1/2   donderdagmiddag 19 december 2019 

Middag Kerst   vrijdagmiddag 20 december 2019 

Middag voor de zomervakantie vrijdagmiddag 18 juli 2020 

 

Studiedagen 

Woensdag 13 november 2019  groepen 1 tot en met 8 vrij 

NB: de overige studiebijeenkomsten voor het team vinden plaats in de laatste week van de zomervakantie en op woensdagmiddag. 

 

Schoolgids 2019-2020 

De schoolgids voor het schooljaar 2019-2020 is te vinden op onze website www.kompas.pcsv.nl 

 

Feestdag groepen 1/2 en schoolreis groepen 3 tot en met 8 

De feestdag en de schoolreis is op dinsdag 24 september. Zie de bijlage voor nadere informatie. 

De kosten van de feestdag/schoolreis worden geïnd door WIS Collect. Op dinsdag 10 september ontvangt u een bericht van WIS 

Collect over de betaling.  
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Relaxed Kids 

Kinderen hebben in de huidige tijd soms last van stress. Stress kunnen we vergelijken met een gespannen elastiek. 

Een elastiek die lange tijd gespannen staat, verliest zijn veerkracht. Door kinderen te laten ontspannen bouwen ze die 

veerkracht weer op en zijn ze beter bestand tegen de spanning als die opnieuw toeneemt. 

 

Kinderen die ontspannen zijn, zijn 

 

➢ Rustiger 

➢ Energieker 

➢ Creatiever 

➢ Prettiger in de omgang 

➢ Zelfverzekerder 

➢ Slapen beter 

➢ Zien er beter uit 

 

 

In september 2019 start een serie lessen van Relaxed Kids. De lessen zijn geschikt voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. Er 

is plaats voor maximaal 20 kinderen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt een indeling gemaakt. 

In de lessen leren de kinderen ontspannen, stretchen, samenwerken, bewegen op muziek, goed ademen en luisteren naar 

verhalen. Hierdoor worden ze zich ook bewust van hun houding, ademhaling en sociale vaardigheden. 

 

Er start een blok van 6 lessen op de volgende dagen:  

5, 12, 19, 26 september, 10, 17 oktober. De lessen worden in het speellokaal gegeven. Ik haal de kinderen op uit de klas. Om 

16.45 is de les afgelopen. U kunt uw kind ophalen bij de hoekdeur van het grote plein. 

De kosten voor deze 6lessen bedragen € 15,00 

Graag contant betalen bij aanvang van de eerste les. Het liefst in een enveloppe voorzien van de naam. 

 

Aanmelden kan  door een email te sturen naar: elsvanstraalen@live.nl  

 

 

 

 

We wensen u een heel fijn weekend en graag tot maandag!   

namens het team, Ria   

  

  

Bijlages:  

ouderbrief en koelkastposter Kwink 

informatie feestdag groep 1/2 en schoolreis groepen 3 tot en met 8  

 

  


