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 Nieuwsbrief   

   

   

Datum: 4 september 2020           Nummer: 2   

Agenda 

Dinsdag 8 september  schoolfotograaf: individuele foto’s en groepsfoto’s (zie ook bericht hieronder). 

Donderdag 10 september  meester Albert, juf Liesbeth en juf Ria afwezig ivm studiedag PCSV 

Vrijdag 11 september  idem 

 

 
Wensen, wensen, wensen …. 

Ieder kind maakte deze week een deel van een slinger met wensen en verwachtingen voor het nieuwe schooljaar. Ze hangen in de 

hal en vormen zo een prachtig en kleurrijk geheel. Meer dan vierhonderd wensen: soms heel herkenbaar, soms verrassend, soms 

ontroerend. We delen er een paar met u: 

Ik wens:   

dat er geen ‘caroona’ meer is,  

dat ik beter ‘woord’ in taal,  

dat rekenen goed lukt,  

voor ‘me’ groep dat we meer gym hebben,  

dat iedereen vooruitgaat met cijfers,  

dat niemand pest,  

dat ik veel leer, 

dat er geen stomme lockdown komt, 

dat er meer leraren komen want er zijn soms leraren te kort,  

dat de school nog lang mag bestaan…… 
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De Kwinkles in de week van 7 tot en met 11 september: Een prettige en veilige  groep  

Kwink van de week:  

Onderbouw              Middenbouw            

           
  

Bovenbouw  

    
 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Respecteren 

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.   

In deze nieuwsbrief vertellen we meer over het thema ‘Respecteren’ (7 t/m 25 september). 
 

Respect. Voor de natuur, voor andermans mening, voor oudere mensen, voor een andere huidskleur, voor het gezag en de wet, 

voor de helden in de zorg, voor God… Hoe gebruiken kinderen dit woord? Wie of wat verdient volgens hen respect? En hoe 

belangrijk is het in hun leven? Soms lijkt respect een modewoord dat te pas en te onpas wordt gebruikt. In het Trefwoordthema 

Respecteren willen we de kinderen graag laten ontdekken dat dit begrip ten diepste weergeeft hoe mensen met elkaar zouden 

moeten omgaan.   

 

De Bijbelverhalen in dit thema gaan over Mozes die met zijn volk wegtrekt uit Egypte. In de woestijn ontvangen zij de Tien 

Geboden van God. Ze klinken vooral als verboden: je mag niet doden, niet stelen, geen afgod vereren, niet liegen… Maar eigenlijk 

roepen ze allemaal op tot één ding dat de mens wél moet doen: respecteer het leven, respecteer het bezit, respecteer de 

mensen die jou lief zijn, respecteer de waarheid… Zonder respect verliezen we onze menswaardigheid. Door te liegen, te stelen 

en ontrouw te zijn maken we elkaar onvrij. En dan, zegt Mozes, hadden we net zo goed in het slavenland van de farao kunnen 

blijven. Tien waardevolle regels die we het beste respecteren door er iets mee te doen dit schooljaar. 

 

Trefwoord in de week van 7 tot en met 11 september 

Onderbouw: Bewonderen 

Volgens het woordenboek van Van Dale is een van de betekenissen van Respecteren: bewonderen, hoogachten. En dat is iets wat 

kinderen van de onderbouw goed kunnen. Zij kunnen als geen ander zich verwonderen over kleine dingen, zeker als het om de 

natuur gaat. Zij vinden het ook heel knap als een ouder kind iets kan of doet waar zij nog niet aan toe zijn. Kortom: veel 

herkenning deze week. 

In de Bijbelverhalen laat het volk van Mozes zich van een andere kant zien. Als ze in de woestijn op weg zijn naar het beloofde 

land, mopperen ze omdat ze niet gelijk water en brood hebben.  
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Midden- en bovenbouw: Dat verdient respect! 

Deze week verkennen we het begrip respect. Waarom of wanneer verdient iets of iemand respect? Wat gebeurt er als er geen 

respect is?  

In de Bijbelverhalen leidt Mozes het volk door de woestijn. Na de verschrikkingen in Egypte is de woestijn eerst een goede plek. 

Maar als er geen water en geen eten is, moppert het volk. Ze tonen weinig respect voor Mozes en voor God.  

 

Telefoonnummers en mailadressen ouders 

Het is voor ons belangrijk dat we over de actuele bereikbaarheidsgegevens van ouders beschikken. Wilt u daarom wijzigingen in 

uw adres, telefoonnummer of mailadres zo snel mogelijk aan ons doorgeven! 

 

Mailadressen school en leerkrachten 

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

   Juf Liesbeth  liesbeth.vanderslik@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 Maaike  maaike.barends@kompas.pcsv.nl 

   Juf Liesbeth  liesbeth.vanderslik@kompas.pcsv.nl 

Groep 1/2d  Juf Marijke  marijke.flaman@kompas.pcsv.nl 

Juf Trudy  trudy.fasseur@kompas.pcsv.nl 

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

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

Groep 3b  Juf Daphne  daphne.koene@kompas.pcsv.nl 

Groep 4a  Juf Gerda  gerda.heino@kompas.pcsv.nl 

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

Groep 5a  Juf Marianne  marianne.hoogendijk@kompas.pcsv.nl 

   Juf Pauline  pauline.kranendonk@kompas.pcsv.nl 

   Juf Wenneke  wenneke.vanbeek@kompas.pcsv.nl 

Groep 5b  Juf Nikki  nikki.vanderkroft@kompas.pcsv.nl 

   Juf Heleen  heleen.bakker@kompas.pcsv.nl 

   Juf Mendy  mendy.vanderknaap@kompas.pcsv.nl 

Groep 6a  Juf Margreet  margreet.vanommen@kompas.pcsv.nl 

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

   Juf Nathalie  nathalie.pronk@kompas.pcsv.nl 

Groep 7a  Juf Lotte  lotte.veerman@kompas.pcsv.nl 

   Juf Wenneke  wenneke.vanbeek@kompas.pcsv.nl 

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

   Juf Angelique  angelique.delarie@kompas.pcsv.nl 

Groep 8a  Juf Cynthia  cynthia.bekker@kompas.pcsv.nl 

Meester Albert  albert.paauw@kompas.pcsv.nl 

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

Intern begeleiders Juf Miranda  miranda.ginjaar@kompas.pcsv.nl 

   Juf Laura  laura.vantol@kompas.pcsv.nl 

   Juf Ingrid  ingrid.vanzaanen@kompas.pcsv.nl 

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

   Meester Hildebrand hildebrand.prak@kompas.pcsv.nl  

Muziek   Meester Hans  hans.buis@kompas.pcsv.nl 

    

NB: We doen ons best tijdens werkdagen mailberichten zo snel mogelijk te beantwoorden. Het is geen gewoonte dat we ’s 

avonds, in het weekend of tijdens vakanties mail beantwoorden.  
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Een bericht van de schoolfotograaf 

Dinsdag 8 september  a.s. komen wij op school om de kinderen te fotograferen (individueel + groep).  

Kleding advies: zie achtergrond. Ieder naar eigen smaak. 

Pas op: Fluor kan een reflectie geven op de kaaklijn van het kind. Hele fijne streepjes kunnen een vervorming geven in de afdruk 

van het pasfotovel. Bij regen is het belangrijk dat uw kind(eren) niet met kletsnatte haren op school aankomen. 

Achtergrond: 

 
Internet afhandeling: 

De afhandeling van de foto's zal via internet plaats vinden. 

Natuurlijk houden wij ons aan de Covid-19 maatregelen. Zoals extra hygiënemaatregelen en indien wij zelf plots klachten krijgen, 

dan komen we op bovenstaande datum niet fotograferen. 

 

Een bericht van het Centrum voor Jeugd en Gezin: Webinar – Ruzie en conflicten tussen kinderen!  

 

Op 24 september 2020 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met Tischa Neve een webinar over 

eerste hulp bij ruzie en conflicten tussen kinderen. Het is bedoeld voor alle ouders met kinderen van 2 tot en met 12 

jaar. 

 

Broers en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes…. Dat verloopt niet altijd even soepel 

en zonder gedoe. Dat geeft niet en hoort erbij, maar het is wel fijn als jij als 

ouder je kinderen kunt begeleiden om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. En 

waarom zijn ruzietjes en conflicten eigenlijk best heel goed voor een kind? 

In dit webinar (een online lezing die je thuis vanachter je computer volgt) neemt 

kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve je mee in het thema ruzie en 

conflicten vanuit een oplossingsgerichte en positieve benadering.  

 

Een webinar vol met heldere, praktische uitleg die je gelijk kunt toepassen in de praktijk: 

• Waarom ruzie en conflicten tussen broers en zussen eigenlijk heel goed zijn… 

• Wat kun je als ouder doen om ruzies en conflicten niet de spuigaten uit te laten lopen? 

• Hoe leer je je kinderen ermee omgaan? 

• Waar bemoei je je wel en niet mee? 

• Hoe steun je je kind bij een ruzie of conflict met een vriendje of vriendinnetje? 

Dit webinar vindt plaats op donderdag 24 september van 20.30 tot 21.30 uur. Aanmelden voor de gratis CJG-webinar kan 

via www.cjgcursus.nl 

 

 

 

http://www.cjgcursus.nl/

