
         

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

 

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

 

Datum: 12 april 2019 Nummer: 30 

 

Agenda 

Maandag 15 april    groepen 3b, 4a en 7b op excursie naar de Ontdektuin 

Dinsdag 16 april en woensdag 17 april Eindtoets groep 8 

Donderdag 18 april   ochtend: Paasvoorstelling Simon en Zo 

     Middag: groepen 8 afterparty eindtoets 

Vrijdag 19 april    Goede Vrijdag: vrij 

Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei Vakantie!    

 

Kwink van de Week 15 tot en met 19 april: herhaling les 12 t/m 14 

 

Op weg naar Pasen 

In de afgelopen week heeft ds. Bert Boter in een aantal groepen een ‘gastles’ gegeven. Hij vertelde onder andere over de 

betekenis van Palmpasen. Zondagmorgen 14 april mogen alle kinderen in de dienst, die om 10 uur begint, een Palmpaasstok 

versieren en wordt een feestelijke intocht gehouden. Van harte welkom! 
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Paasvoorstelling door Simon en Zo 

 

 

Ook dit jaar vieren we het Paasfeest op een bijzondere manier. Kindertheater Simon 

en Zo speelt bij ons hun Paasvoorstelling. Eerst voor de kinderen van de groepen 1 

tot en met 4, daarna voor de kinderen van de groepen 5 tot en met 8.  

Een voorstelling van Simon en Zo is een hele gebeurtenis. De voorstelling is een echte 

meespeelvoorstelling. De kinderen worden er op allerlei manieren bij betrokken. 

Samen zoeken naar de betekenis van dit bijzondere verhaal! 

 

 
 

 

 

 

 

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord in de week van 15 tot en met 18 april  

Onderbouw: Angst overwinnen 

Sjors, uit het prentenboek ‘Het plan van Sjors’ is bang dat zijn moeder niet meer terug zal komen na haar vlucht in een 

luchtballon. Hij doet er alles aan om dit te voorkomen. Zijn moeder stelt hem tot slot gerust. ‘Het mooie van weggaan is dat je 

weer thuis kunt komen’, zegt ze. Sjors overwint zijn angst door alvast aan het welkomstfeest te denken dat hij zijn moeder bij 

thuiskomst zal geven.  

Pasen is het feest van de opstanding, van de overwinning van het licht op de duisternis. De vrienden van Jezus kunnen na een 

angstige, donkere periode de zon weer zien schijnen.  

 
Midden – en Bovenbouw:  De angst overwinnen 

Is de angst voor het donker misschien zo menselijk en herkenbaar omdat er zoveel angsten in samenkomen? De angst voor het 

gevaar dat je niet ziet, voor de eenzaamheid omdat er niemand bij je is, voor het kwaad dat onzichtbaar loert? Het leven kent 

veel duister dat ons angstig maakt en kan verlammen. Schuldgevoelens en schaamte omdat we iemand gekwetst hebben en die 

persoon niet meer onder ogen durven komen. De macht van het kwaad van onrecht en onderdrukking dat ons klein houdt.  

Deze week is de Goede Week die voorbereidt op Pasen. We zien hoe mensen in rituelen, symbolen, verhalen en door elkaar nabij 

te zijn deze angsten benoemen en overwinnen. In het bijzonder in de paasverhalen over Jezus die sterft en leeft en in zijn 

volgelingen doorleeft. Het einde hoeft geen einde te zijn.  

 

 

 

 

 

 



 Nieuwsbrief Het Kompas 

 

 

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

 

 

 
 

Aankondiging Avondvierdaagse  

Over enkele weken is het weer zover! De Avondvierdaagse vindt dit jaar plaats 

van dinsdag 21 mei t/m vrijdag 24 mei.  

Anders dan voorgaande jaren zal inschrijven en betalen volledig digitaal 

gebeuren. Volgende week wordt via Social Schools de uitnodiging verstuurd 

met daarin alle informatie en de link naar het inschrijfformulier.  

 

 

 

 

 

 

Relax Kids 

In mei 2019 start een serie lessen van Relax 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 7 lessen op de volgende dagen: Do 8, 16, 23 mei en 6, 13, 20, 27 

De kosten voor deze 7 lessen bedragen € 17,50 

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

speellokaal gegeven. Jonge kinderen worden om 15.30uur uit de klas opgehaald. Om 16.30 is de les klaar. Kinderen kunnen worden 

opgehaald op het bovenbouwplein. 

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


