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Datum: 30 november 2018 Nummer: 14 

 
Agenda 

Dinsdag 4 december  groepen 5 tot en met 8: inleveren surprises 

Woensdag 5 december  Sinterklaas op Het Kompas! 

 

Kwink van de Week: 3 tot en met 7 december 

Hou je in. Over: ik zeg niet alles wat ik denk, gekoppeld aan wijs leren omgaan met sociale media (voor oudere kinderen). 

 Onderbouw:    Middenbouw:   Bovenbouw: 

 

 
Bezoek van Sint en zijn Pieten aan Het Kompas 

Sinterklaas komt aan op woensdagmorgen 5 december. We verwachten alle kinderen 

uiterlijk bij de eerste bel op school. De groepen 3 tot en met 8 verzamelen, zoals 

gebruikelijk op het plein. We zitten met twee scholen in één gebouw en daarom 

gaat het deze ochtend voor de kleuters anders dan anders: zij gaan op 

woensdagochtend 5 december naar binnen via de ingang op het bovenbouwplein. 

Ze verzamelen in de klas en komen daarna met hun juf naar buiten. 

NB: Wilt u om bovengenoemde reden op 5 december niet parkeren op het 

pleintje achter de school (Aletta Jacobsplantsoen)? 

 

De kinderen hebben deze morgen een ereplek op het plein!!! Wij vragen u voor deze 

keer het plein op te komen zodat alle kinderen de aankomst van de Sint en zijn 

Pieten kunnen zien!! U mag achter de afzetting naast het klimrek staan. Dit wordt 

voor één dag de ouder-verzamelplek. 

 

Na de ontvangst nemen we de Sint en zijn Pieten snel mee naar binnen, er wacht hen een druk maar gezellig programma. 

 

De Pieten hebben de hulp ingeroepen van de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Zij maken surprises met een mooi gedicht 

voor elkaar. Het is de bedoeling dat iedereen de surprise op 4 december meeneemt naar school. Mocht dat onverhoopt niet 

lukken, dan wordt het op 5 december ‘vroeg uit de veren’….. uiterlijk half negen moeten alle surprises in de klas staan. 

 

We zwaaien Sinterklaas aan het einde van de ochtend uit! Hopelijk tot volgend jaar! 

Houdt u Social Schools in de gaten? Zo kunt u thuis bekijken wat we allemaal op school doen die ochtend! 



 Nieuwsbrief Het Kompas 

 

 

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

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Meetellen 

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 weken (3 tot en met 21 december) is dat: Meetellen.  

 

Meetellen en serieus genomen worden zijn basisbehoeften van ieder mens. Niemand mag vergeten worden, iedereen moet even 

zwaar meetellen. De werkelijkheid is anders.  

De manier waarop wij in onze samenleving met elkaar omgaan wordt al eeuwenlang bepaald door een joodse, christelijke en 

humanistische visie waarin er juist aandacht wordt gevraagd voor de kwetsbare mens. De vluchteling, de zieke, de onderdrukte, 

de eenzame. Vanuit deze visie is het belangrijk dat iedereen meetelt.  

 

Met Kerst lezen we over de geboorte van Jezus, beschreven door de evangelist Lucas. Hij maakt duidelijk dat God een zwak 

heeft voor de minste, de eenvoudige mens. Hij stuurt zijn boodschapper naar het onbeduidende Nazaret in het noordelijke 

Galilea, een regio met een slechte naam. De engel vertelt daar aan een eenvoudig meisje dat uitgerekend zij de moeder zal 

worden van de Messias. Even later worden Maria en Jozef gedwongen huis en haard te verlaten om zich te laten inschrijven in 

Bethlehem waar Jozefs familie vandaan komt. Voor deze migranten is er geen plaats in de herberg en het wiegje van het kind 

van de vrede wordt een eenvoudige voerbak. De eerste kraamvisite is dan ook geen keizer of koning maar een groep herders. 

Randfiguren die men in die tijd liever kwijt was dan rijk. Daarmee schets Lucas het koningschap van Jezus: waakzaam en 

zorgzaam als een herder, het oog speciaal gericht op de kwetsbare. 

 

Voor de kinderen is het belangrijk om positieve ervaringen van meetellen te herkennen en te benoemen. In dit thema staan de 

kinderen stil bij de vraag wat het voor de mens betekent om mee te tellen in een groep. Ze worden zich bewust van de spanning 

die ontstaat wanneer mensen niet volwaardig meetellen terwijl ieder mens daar recht op heeft. Ze denken na over de extra 

aandacht die gegeven wordt aan kwetsbare groepen in onze samenleving. 

 

De stal brengt mensen bij elkaar. 

Herders uit het veld. Wijzen uit het oosten. 

Jozef, Maria. Lammetjes en schapen. 

Iedereen wordt geteld. 

 

De stal brengt mensen bij elkaar. 

Wachters in de rij. Dansers, zangers, spelers. 

Vloggers en zwijgers. Vluchtelingen, zoekers. 

Iedereen hoort erbij. 

 

Groot en klein, jong en oud. 

Wit en zwart. Vreemd, vertrouwd. 

Arm en rijk. Iedereen gelijk. 

 

Jij en ik, u en wij, we tellen mee 

Want ons talent maakt de wereld mooier, 

Maakt de wereld blij. 
 

 

Kerst 2018: om alvast te noteren in uw agenda 

De kerstviering voor de groepen 1/2 is op woensdag 19 december van 17.00 tot 18.00 uur in het eigen lokaal met de eigen 

juf(fen). Bij deze viering kan van ieder kind 1 ouder aanwezig zijn. 

 

De kerstviering voor de groepen 3, 4 en 5  is op woensdag 19 december van 17.00 tot 18.00 uur in de aula van de school.  

De kerstviering voor de groepen 6, 7 en 8 is op woensdag 19 december van 19.00 tot 20.00 uur in de aula van de school.  

Bij de vieringen van de groepen 3 tot en met 8 zijn alleen de kinderen en de leerkrachten aanwezig. Er is onvoldoende plaats 

voor ouders, ook als we uitgaan van 1 ouder per kind. De ouderraad verzorgt tijdens de kerstvieringen een gezellig samenzijn 

voor ouders bij het podium op het bovenbouwplein. Uiteraard kan dat alleen doorgaan als de weersomstandigheden dat toelaten. 

 

We verwachten alle kinderen bij de kerstviering van hun groep. Wanneer een kind er onverhoopt toch niet bij kan zijn, dient u 

dit schriftelijk met opgaaf van reden te melden aan de leerkracht. 
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Kerstontbijt en Voedselbank 

Dit bericht sluit zo mooi aan op het thema van Trefwoord in deze periode naar kerst: Meetellen, waarin er ook aandacht is voor 

kwetsbare groepen in onze samenleving.  

Onze ervaring van de afgelopen jaren is dat er altijd wel brood, beleg en drinken over is na het kerstontbijt. We hebben 

contact opgenomen met de voedselbank. Men komt datgene wat wij teveel hebben, graag bij ons ophalen.  

Net als het vorige jaar vragen we uw aandacht voor het geweldige werk van de voedselbank door extra producten in te zamelen. 

Er is vooral behoefte aan groente en fruit in blik, koffie, thee, suiker, houdbaar broodbeleg, pasta/rijst en saus, en persoonlijke 

verzorgingsproducten, zoals deodorant, shampoo, douchegel en wasmiddel. Elke bijdrage is welkom en kan tot en met 

donderdag 20 december worden ingeleverd. Dat kan bij de leerkrachten maar het mag ook direct in het winkelwagentje worden 

gezet dat vanaf 10 december in de hal bij de hoofdingang en/of in de aula staat. 

 

Afspraken over privacy en social media 

We vinden het belangrijk de volgende afspraken op onze school regelmatig onder de aandacht te brengen:  

• Social Schools is een veilig afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school kunnen 

in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kind(eren).  Foto’s die in deze besloten 

omgeving staan, mogen niet worden gedeeld op openbare kanalen.  

• Ouders die begeleiden bij activiteiten die door school worden georganiseerd (excursie/sportdag/schoolreis etc) mogen 

daarvan geen foto’s en filmpjes verspreiden via social media als groepsapp, facebook etc. De leerkrachten plaatsen 

foto’s van activiteiten op Social Schools. 

• Voor het maken van foto’s/filmpjes in de school en op het plein hebt u toestemming van de leerkrachten nodig. Ook dan 

mag het niet via social media worden verspreid.  
 

Kompas-kinderkoor voor de groepen 3 tot en met 8 

Zingen is leuk, maar samen zingen is nog veel leuker!  

We zijn er gelukkig in geslaagd nieuwe begeleiding te vinden voor het Kompas-kinderkoor! Vanaf januari 2019 starten de 

repetities onder leiding van Myrthe Zonneveld op maandagmiddag van 15.30 – 16.30 uur in de aula van de school! 

Kinderen van de groepen 3 tot en met 8 kunnen worden aangemeld door een mail te sturen naar info@kompas.pcsv.nl  

 

De data van de repetities en van de afsluitende presentatie zijn als 

volgt:  

7, 14, 21 en 28 januari 

4, 11 en 18 februari 

4, 11, 18 en 25 maart 

1, 8 en 15 april 

6, 13, 20 en 27 mei 

3 juni 

Om nu alvast in uw agenda te zetten: op maandag 17 juni is er een 

afsluitende presentatie/optreden voor ouders en andere 

belangstellenden van 15.45 – 16.30 uur! 

 

Als je komt zingen in het koor van Het Kompas leer je niet alleen leuke 

liedjes maar ook de juiste zangtechniek. Daarbij zitten wij zeker niet 

stil. Kom in beweging en leef je in in wat je zingt als een heuse 

musicalster! 

 


