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 Nieuwsbrief   

   

   

Datum: 25 september 2020           Nummer: 5 

Agenda 

Woensdag 30 september  start Kinderboekenweek 

 

Terugblik op de eerste vier weken van dit schooljaar – een kijkje in de keuken 

De eerste weken van een schooljaar noemen we ook wel de Gouden Weken: weken waarin we de basis leggen voor een goede sfeer 

in de groep en in de school. Een goed begin is immers het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van 

het schooljaar. Het proces van groepsvorming begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de 

leerkracht en de regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Onze methode 

Kwink helpt ons daarbij met speciale lessen voor de eerste weken. 

Bijzondere weken dus! 

 

Toch waren deze weken ook om een andere reden bijzonder. Iedere week hadden we te maken met meerdere leerkrachten die 

niet mochten of konden werken ivm de maatregelen rondom het coronavirus. Sinds deze week kunnen leerkrachten met voorrang 

getest worden maar helaas verloopt dat nog allesbehalve vlot. We hebben de meeste situaties nog intern kunnen opvangen maar 

deze week is ook voor het eerst een groep een dag thuis geweest omdat er echt geen vervanging meer was. 

We vergelijken de huidige situatie ook wel met een kaartenhuis. Het is allemaal heel fragiel en kwetsbaar. De rek in de 

vervanging is er uit. U kunt er van uitgaan dat we te allen tijde ons uiterste best doen om vervanging te vinden maar we zien ons 

ook genoodzaakt om klassen naar huis te sturen als vervanging niet mogelijk is! We rekenen op uw begrip. 

 

We hadden met name de eerste drie weken ook te maken met een fors percentage ziekteverzuim onder kinderen, veel meer dan 

gebruikelijk. Sinds vorige week mogen kinderen die neusverkouden zijn toch ook weer naar school. Uit een peiling van de 

Algemene Onderwijsbond blijkt dat de meeste leerkrachten dat fijn vinden voor de kinderen en tegelijkertijd vrezen voor hun 

eigen gezondheid en voor de consequenties van dat besluit. Leerkrachten die verkouden zijn, mogen immers niet naar school.  

 

Brengen en halen van de kinderen 

We herinneren u aan de afspraak dat de kinderen door maximaal 1 volwassene naar school worden gebracht en gehaald. Als het 

kan is het fijn als meerdere kinderen door 1 volwassene worden opgehaald, bijvoorbeeld door buurkinderen, 

vriendjes/vriendinnetjes gezamenlijk op te halen. Zo voorkomen we al te grote drukte aan het hek! 

Na schooltijd gaan de kinderen zo snel mogelijk van het plein af en naar huis. 
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Kinderboekenweek 2020: ‘En toen?’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog even en het is zover. Dan begint het grootste en leukste kinderboekenfeest van Nederland: de Kinderboekenweek! Van 30 

september t/m 11 oktober staat alles in het teken van kinderboeken over geschiedenis. Want dit jaar is het thema: En toen? En 

daarmee gaan we terug in de tijd. Mooie en spannende verhalen brengen het verleden tot leven.  

De coronacrisis verplicht ons om de Kinderboekenweek op Het Kompas anders aan te pakken dan wij gewend zijn. Zo zullen we dit 

keer geen gezamenlijke opening organiseren op het plein. De Kinderboekenweek zal dit jaar vooral in de klassen zelf een centraal 

plekje krijgen. 

Iedere groep stapt in de tijdmachine en we laten ons verrassen tijdens de Kinderboekenweek 2020.  

 

Contact met de leerkracht  

Tijdens de lockdown hebben we de mogelijkheid opengezet om via Social Schools een bericht te sturen naar de leerkracht.  Dat 

was toen functioneel maar nu is het verwarrend. We zijn vooral gericht op de mail en missen daardoor wel eens een bericht of 

vraag via Social Schools. Daarom kunt u vanaf vandaag  als ouder geen (chat)berichten meer sturen naar de medewerkers van 

Het Kompas. Wij verzoeken u, indien u een bericht wilt versturen, altijd het e-mailadres van de betreffende medewerker te 

gebruiken. 

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 
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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.  

 

 

De Kwinkles in de week van 28 september tot en met 2 oktober:  Positief communiceren 

Kwink van de week:  

Onderbouw            Middenbouw            

   
  

Bovenbouw  

  
 

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Onderzoeken 

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 ‘Onderzoeken’ (28 september t/m 16 oktober). 
 

Volwassenen doen wetenschappelijk onderzoek om te weten waarom de wereld is zoals die is. Kleine kinderen halen het mooiste 

speelgoed uit elkaar om te zien hoe het in elkaar zit. Onderzoeken zit in ons DNA. Het begint met een nieuwsgierige houding, in 

positieve zin. We willen weten hoe het zit. En bovendien: het is ook leuk en spannend.  

In dit thema ontdekken de kinderen niet alleen hoe, waar en wanneer mensen op onderzoek uitgaan maar vooral wat de zin 

daarvan kan zijn.  

In het Bijbelboek Numeri stuurt Mozes twaalf mannen op onderzoek uit: Is Kanaän werkelijk het Beloofde Land? Zijn we er 

veilig? Heeft het volk er een toekomst? Het onderzoek blijkt een avontuurlijke onderneming. Jozua, een van de verkenners, 

heeft er zijn handen vol aan om de anderen te overtuigen van de mogelijkheden van het nieuwe land.  
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Trefwoord in de week van 28 september tot en met 2 oktober 

Onderbouw: Wat doe jij voor werk? 

In dit thema maken we kennis met Rosa, een nieuwsgierig meisje. Ze kijkt deze week mee met vijf mensen met verschillende 

onderzoekende beroepen. Van tandarts tot astronaut. Rosa ontdekt waar deze mensen zich mee bezighouden. 

In de Bijbelverhalen horen we over het volk van God dat met Mozes op weg is naar het Beloofde Land. Het is tijd om dat te gaan 

verkennen.  

    
Midden- en bovenbouw: Onderzoekende beroepen 

De kinderen ontdekken dat het in de mens zit om te onderzoeken. Er zijn beroepen waarvoor een onderzoekende houding heel 

belangrijk is.  

In de Bijbelverhalen horen we over het volk van God dat met Mozes op weg is naar het Beloofde Land. Het is tijd om dat te gaan 

verkennen.  


