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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 6 september 2019 Nieuwsbrief: 2 

______________________________________________________________________________ 

We hebben er inmiddels al weer een hele leuke eerste week op zitten! Dat is fijn want we weten dat de eerste weken van een 

schooljaar heel belangrijk zijn voor het vormen van een positieve groep. Samen goed beginnen is zo belangrijk! We maken daar de 

eerste weken ruimte voor in het lesprogramma en we maken daarbij onder andere gebruik van de methode Kwink! Werken aan 

een fijn schoolklimaat start vanaf dag één in de nieuwe groep. Werken aan een fijne sfeer in de groep en op school stopt nooit, 

maar vraagt van iedereen, leerkrachten, ouders en leerlingen, alle dagen inspanning. Dat doen we graag!  

 

Agenda 

Maandag 9 september  19.00 - 20.00 uur: informatieavond groepen 3 en 4 

    20.00 – 21.00 uur: informatieavond groepen 8 

Dinsdag 10 september  19.00 – 20.00 uur: informatieavond groepen 1/2 

    20.00 – 21.00 uur: informatieavond groepen 5, 6 en 7 

Donderdag 12 september  schoolfotograaf: individuele foto’s en groepsfoto’s 

In de week van 16 september oudergesprekken groepen 3 tot en met 7 

NB: wilt u op de informatieavonden gebruik maken van de hoofdentree van de school (bovenbouwplein)!  

 

Samen goed beginnen 

 

Maandagmiddag openden we het schooljaar met alle kinderen en hun leerkrachten in de aula van de 

school. We hopen op een schooljaar vol enthousiasme en inzet. Allemaal samen, met elkaar verbonden, 

want: Op Het Kompas zijn we allemaal anders maar passen we goed bij elkaar! 

We willen dit schooljaar op een goede manier samen werken, spelen en leren. Daar hebben we elkaar bij 

nodig, ieder met zijn eigen talenten: kinderen, leerkrachten en ouders. We hebben God gevraagd of hij 

bij ons wil zijn en ons wil helpen, op mooie dagen en op dagen van teleurstelling en verdriet.  
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Kwink les 2 in de week van 9 tot en met 13 september: Erbij horen / prettige groep  

Onderbouw       Middenbouw      

               
Kijk naar het kind naast je. Weet je de naam?   Welke oefening uit de vorige les zou je nog eens willen doen. Waarom 

Wat kun je nog meer over hem/haar vertellen? 

 

Bovenbouw 

     
Veilige groep? Doe het samen! 

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Beloven 

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 ‘Beloven’ (9 t/m 20 september). 

 

Zul je op tijd zijn voor het eten? Ik beloof het. Zul je ’t niet verder vertellen? Ik beloof het… We beloven wat af in ons leven. 

Soms hebben we niet eens in de gaten dat iets een belofte is.  

  

Beloofd is beloofd. Je zegt en je doet. 

Beloofd is beloofd. Dan doe je het goed.  

  

Deze yell maakt duidelijk waar het om draait: beloven is zeggen iets te zullen doen. Het roept verwachtingen op. En dus moet je ’t 

ook waarmaken. Een belofte schept verplichtingen. Een belangrijk leerpunt voor de kinderen omdat het veel zegt over hoe wij 

elkaar als mens serieus willen nemen. 

 

Er zit nog een belangrijk leerpunt in dit Trefwoordthema en dat ontdekken we aan de hand van het Bijbelverhaal over Abraham 

en Sara. Het is het verhaal van de belofte die God doet aan Abraham: ‘Ik maak jou tot stamvader van een groot volk en geef jou 

een eigen land.’ Het is een Belofte met een hoofdletter, een grote belofte die een heel leven (en nog veel meer) omvat. Maar helaas 

is Sara te oud voor kinderen en het Beloofde Land komt maar niet in zicht. En zo weerspiegelt het Bijbelverhaal de ervaring van 

veel mensen: het leven draagt prachtige beloften in zich, maar niet alles zal uitkomen. Tja, that ’s life. Een pittig leerpunt. Zo is 

het leven nu eenmaal, en het is goed als kinderen ook hiermee leren omgaan.  

 

Het mooie is dat Abraham en Sara ook laten zien hoe je ermee kunt omgaan. Accepteren dat dingen gaan zoals ze gaan, en daarbij 

niet negatief of cynisch blijven hangen in wat er niet lukt. Over teleurstellingen heen stappen en durven vertrouwen in de toekomst 

en in de mensen om je heen. Zien wat de wereld nog allemaal aan beloften in zich houdt. En dan, net als Abraham, ontdekken dat 

beloften soms toch nog uitkomen, alleen… heel anders dan je zelf had gedacht! 

In dit thema ontdekken de kinderen wat beloven voor mensen kan betekenen en hoe mensen omgaan met beloftes die (nog) niet 

uitkomen. 
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Trefwoord in de week van 9 tot en met 13 september 

Onderbouw: Wat is beloven? 

Zonder dat we het in de gaten hebben, beloven we heel wat op een dag. We zeggen iets te zullen doen en zeker jonge kinderen 

herinneren er ons regelmatig aan dat we met hen iets afgesproken hebben. Beloven heeft alles te maken met vertrouwen. In 

deze week ontdekken de kinderen wat beloven is en dat je teleurgesteld kunt raken als iemand zich niet aan een belofte houdt.  

 
Midden- en bovenbouw: Beloven 

De definitie van beloven is: doen wat je gezegd hebt. Dat klinkt eenvoudig. We beloven soms ook heel makkelijk van alles. Maar is 

dat dan echt beloofd? Wordt die belofte waargemaakt? Deze week ontdekken kinderen wat beloven is en wat er allemaal bij 

komt kijken. In de Bijbelverhalen gaat Abraham op weg met de belofte van God. Abraham en Sara zullen de ouders van een groot 

volk worden en van hun land zullen de grenzen niet zichtbaar zijn. Meer dan die belofte hebben ze niet. Wat het moeilijk maakt 

om daarin te geloven is dat Abraham en Sara oud en kinderloos zijn. Bovendien kunnen ze in het ‘Beloofde Land’ nog niet zo 

aarden.  

 

Folders 

Na de vakantie worden wij als school weer overladen met allerlei folders. Soms heel aardig en nuttig materiaal. We proberen hierin 

steeds kritisch te blijven. Op de informatieavond leggen we een aantal folders neer die een leuke, educatieve aanvulling voor thuis 

kunnen zijn. U kunt ze desgewenst meenemen en via de folders kunt u zich opgeven voor diverse tijdschriften, leesboeken, e.d.  

We vermelden voor alle duidelijkheid: het is en blijft reclamemateriaal. U kunt er naar eigen goeddunken mee doen wat u wilt. 

 

Een goede buur… 

We hechten aan een goed contact met onze buren en willen hen uiteraard geen overlast bezorgen. Daar hebben we ook uw hulp bij 

nodig! Daarom twee verzoeken: 

Wilt u bij het brengen/halen van uw kinderen geen fietsen plaatsen voor de poort naar de achteringang van de huizen aan de 

Kuyperbrink en de Van Hogendorpweg zodat de bewoners er zelf in/uit kunnen? 

Houdt u zich aub aan de verkeersregels. We wijzen er op dat de weg voor school eenrichtingsverkeer is!! 

 

Schoolfotograaf 

Donderdag 12 september komt onze schoolfotograaf voor het maken van individuele foto’s van de kinderen en groepsfoto’s van 

alle groepen 1 tot en met 8. U kunt de foto’s via internet bestellen. Uw kind krijgt na ongeveer een week een voorbeeldfoto met 

inlogcode mee naar huis. Betaling vindt plaats via I-deal.  

 

Jaarkalender 

U kunt op diverse manieren onze jaarplanner bekijken. De data van sportdagen, excursies en het vakantierooster vindt u op onze 

website en op het communicatieplatform Social Schools. Alle nu reeds bekende data zijn er in opgenomen. De jaarplanner wordt 

regelmatig geactualiseerd. In de nieuwsbrief nemen we de agenda voor de komende week op. 

Op Social Schools vindt u de meest actuele versie van de jaarkalender. Ziet u iets wat niet klopt: u kunt het te allen tijde bij mij 

melden, graag zelfs!  
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Zuinig met materialen omgaan 

Wij hechten er aan dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de materialen. Natuurlijk slijten spullen. Maar te vaak wordt er 

onzorgvuldig met materiaal omgegaan: potloden die opgeslepen worden, scheuren in boeken, kwasten/linialen die gebroken worden…. 

Het kost allemaal geld. Bij moedwillig stukmaken van materialen en/of verlies van (werk)boeken zullen we de kosten voor vervanging 

in rekening brengen. Een koptelefoon wordt éénmalig vanuit school verstrekt. Ook hiervoor geldt: Bij kwijtraken/stukgaan zullen 

we de kosten in rekening brengen. 

 

Telefoonnummers en mailadressen ouders 

Het is voor ons belangrijk dat we over de actuele gegevens 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 

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 Cynthia  cynthia.vandenberg@kompas.pcsv.nl 

Groep 1/2d  Juf Kirsten  kirsten.oerlemans@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 Miranda  miranda.ginjaar@kompas.pcsv.nl 

Juf Liesbeth  liesbeth.vanderslik@kompas.pcsv.nl 

Groep 4a  Juf Marijke  marijke.flaman@kompas.pcsv.nl 

Juf Peri   peri.vos@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 

Groep 5b  Juf Margreet  margreet.vanommen@kompas.pcsv.nl 

Juf Dianne  dianne.vroon@kompas.pcsv.nl 

Groep 6a  Juf Gerda  gerda.heino@kompas.pcsv.nl 

   Meester Albert  albert.paauw@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 

   Meester Albert  albert.paauw@kompas.pcsv.nl 

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

   Juf Angelique  angelique.delarie@kompas.pcsv.nl 

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

Meester Albert  albert.paauw@kompas.pcsv.nl 

Groep 8b  Juf Nikki  nikki.vanderkroft@kompas.pcsv.nl 

   Meester Albert  albert.paauw@kompas.pcsv.nl 

Intern begeleiders Juf Ada   ada.buijs@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 

    

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.  

 

Betaling feestdag kleuters en schoolreis groepen 3 tot en met 8 

Volgende week ontvangt u een bericht van WisCollect met het verzoek de kosten voor de feestdag en de schoolreis te betalen.  

 

Bijlages: 

Document: Hoe gaan we op Het Kompas om met het lerarentekort 

Document: Communicatie met ouders 2019-2020 
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