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Een bijzonder jaar voor onze school! We gaan het gouden jubileum vieren in de week van 1 – 5 juli. U hoort er over een paar 

weken meer over! 

 

Agenda 

Maandag 14 januari  voorstelling ‘Straks komt er niemand op mijn feestje’ voor de groepen 5 en 6 

Woensdag 16 januari  groepen 3 op excursie naar de bibliotheek 

Vrijdag 18 januari  disco groepen 3 tot en met 8  

 

Kwink van de Week 14 tot en met 18 januari: les 9 

Het thema van les 9 is in onder- en middenbouw ‘verschillend zijn’, in de bovenbouw gaat het over ‘vooroordelen en stereotypen’.  

 

 Onderbouw:     Middenbouw:   Bovenbouw: 

  
 

 

Schaaktoernooi voor leerlingen Voorschotense basisscholen 

Op zaterdagmiddag 26 januari 2019 wordt het basisschoolschaakkampioenschap van Voorschoten gespeeld (van 13:00 uur tot 

17:00 uur). Net als voorgaande jaren gebeurt dat in het Cultureel Centrum.  

Er zijn poules voor gevorderde schakers, maar ook voor kinderen die pas net hun eerste zetten hebben gedaan. Iedereen die wil 

schaken kan meedoen. Het toernooi is altijd heel gezellig; er is een ongedwongen sfeer en er zijn allerlei bekers en medailles te 

winnen. 

  

Kortom, doe mee! 

  

Voor aanmeldingen en voor eventuele vragen: schaakkompas@outlook.com 
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Bericht van de ouderraad: Disco 18 januari voor de groepen 3 tot en met 8 

Lieve kinderen van de groepen 3 tot en met 8,  

Op vrijdag 18 januari staat er weer een disco op het programma. Zijn jullie al aangemeld? Het inschrijfformulier is voor de 

kerstvakantie via SocialSchools verspreid. We hopen dat jullie allemaal weer gezellig komen. Wij hebben er in ieder geval alweer 

heel veel zin in. 

De OuderRaad (penningmeester.ouderraad@kompas.pcsv.nl) 

 

 
Straks komt er niemand op mijn feestje -  muziekvoorstelling voor de groepen 5 en 6 

Kinderen hebben genoeg dingen aan hun hoofd die grote kleinkunstliedjes verdienen. Over irritante grote zussen waar je toch 

niet zonder kunt, over hoe goed het is om Nee! te zeggen en over bang zijn dat niemand op je feestje komt. De liedjes zijn 

scherp, spannend, grappig, meezingbaar én hebben altijd een dubbele bodem. Want natuurlijk is je grote zus mega-irritant, 

maar als je wordt gepest, komt ze wél voor je op. En als het hele huis vol staat met verjaardagsbezoek maar je vindt toch dat 

niemand op je feestje is gekomen, wie mis je dan? 

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. 

 

 


