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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 24 januari 2020 Nieuwsbrief: 19 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Maandag 27 januari  groep 1/2d ‘juffendag’ 

Maandag 27 januari  16.00 uur: eindoptreden koor 

Donderdag 30 januari  alle groepen 1 t/m 8 vrij ivm staking onderwijs 

Vrijdag 31 januari  idem 

Vrijdag 31 januari  vanaf 16.00 uur: intekenen oudergesprekken via Social Schools 

 

Het Kompas en het lerarentekort - update 

Het vinden van vervanging blijft helaas onverminderd moeilijk! Zelfs met de extra inzet van onze eigen (oud) collega's lukte 

het de afgelopen week niet om de groepen te bemensen. In groep 8a stond deze week iedere dag een andere leerkracht 

voor de groep. In groep 8b lukte het niet meer vervanging te vinden en zagen we ons genoodzaakt de kinderen twee dagen 

vrij te geven. 

We werken onverminderd hard door aan een meer structurele oplossing, in het belang van ons allen: kinderen, ouders en 

leerkrachten! 

We begrijpen ook heel goed dat er door te staken niet volgende week een oplossing is voor het lerarentekort maar het 

geven van een noodsignaal is echt heel hard nodig: het onderwijs, ons mooie vak, staat onder water!!! Zo kan het niet lang 

doorgaan! 

 

Intekenen oudergesprekken 

Op vrijdag 31 januari om 16.00 uur krijgt u via Social Schools een uitnodiging om in te tekenen voor de oudergesprekken in 

de week van 10 februari. De leerkrachten kunnen dit bericht van te voren klaarzetten in Social Schools, op 31 januari wordt 

deze uitnodiging dan automatisch verstuurd.  

  

De Kwinkles in de week van 27 tot en met 31 januari: Kiezen 

Kwink van de week: 

Onder- en middenbouw      Bovenbouw 

         
          

 

 

 

 



 

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

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Zorgen 

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 ‘Zorgen’ (27 januari t/m 14 februari). 

 

Schone kleren, verantwoord eten, een uitdagende leeromgeving, liefde en aandacht: dagelijks ervaren de meeste kinderen aan 

den lijve wat zorgen inhoudt, ook al zijn ze zich daar vaak nauwelijks van bewust. Kinderen ondergaan overigens niet alleen zorg, 

ze kunnen zelf ook heel goed zorgen en beleven daar plezier aan: door voor een huisdier te zorgen of een baby. 

Zorg en ondersteuning bieden aan mensen die dat nodig hebben zoals kinderen, zieken en ouderen zit ingebakken in onze cultuur 

en is zelfs verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. We laten mensen niet aan hun lot over. Deze zorg 

kent een lange traditie, voortkomend uit een overwegend christelijk verleden waarin naastenliefde een belangrijke pijler vormt 

voor een humane samenleving.  

In het jodendom is omzien naar de kwestbaren een enorm belangrijk thema: de zorg voor bijvoorbeeld weduwen en wezen wordt 

regelmatig en expliciet genoemd. Het is dan ook niet vrmeed dat Jezus voortdurend mensen opzoekt, geneest en weer terughaalt 

binnen de gemeenschap. Maar deze zorg is niet vanzelfsprekend. Voortdurend wordt de vraag gesteld aan wie je nu wel of niet 

zorg mag verlenen.  

In dit thema ontdekken kinderen dat zorgen te maken heeft met het besef dat mensen verantwoordelijkheid dragen voor 

elkaars welzijn.  

 

Trefwoord in de week van 27 tot en met 31 januari 

Onderbouw: Zorgen voor … 

Kinderen krijgen veel zorg, van hun ouders bijvoorbeeld. Die doen huishoudelijke taken voor ze, als ze strijken en koken, brengen 

ze naar zwemles of troosten ze als ze verdrietig zijn. Kinderen zorgen zelf ook. Ze vinden het vaak heel leuk om mee te helpen 

bij zorgtaken.  

In de Bijbel horen we over de zorg van Jezus voor de schoonmoeder van Petrus. Als ze beter is, begint ze meteen voor hem te 

zorgen.  

 
Midden- en bovenbouw: Zorgen 

Deze week gaan de kinderen ontdekken wat zorgen eigenlijk is. Hoe wordt er voor hen gezorgd en hoe zorgen zij op hun beurt 

weer voor zichzelf, dieren, spullen en anderen? Hoe belangrijk is het dat er gezorgd wordt? En hoe zit het met 

verantwoordelijkheid? 

In de Bijbelverhalen van deze week zijn er twee zieken: de schoonmoeder van Petrus en de slaaf van een Romeinse commandant. 

Deze Romein zorgt goed voor zijn slaaf en maakt zich erg bezorgd om hem. Hij is er van overtuigd dat Jezus hem beter kan 

maken.  

 

Disco 14 februari: herhaald bericht 

Vrijdag 14 februari is er weer een gezellige disco. Vanwege de datum is dit natuurlijk in het Valentijn-thema. Jullie vader of 

moeder kunnen jullie opgeven door het inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier zal via SocialSchools verspreid worden. 

We hopen dat jullie allemaal weer gezellig komen. Wij hebben er in ieder geval alweer zin in. 

De OuderRaad (penningmeester.ouderraad@kompas.pcsv.nl) 
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Scholenzondag  

Op 9 februari zal er om 10.00 uur in het Kruispunt  (naast de Aldi) een scholenzondagdienst worden gehouden.  

Deze dienst wordt voorbereid door het team en de kinderen van de Fortgensschool. Zij verlenen samen met Ds. Anki Peper hun 

medewerking aan deze dienst.  

Ouders en kinderen van de ‘Het Kompas’ zijn in deze scholenzondagdienst van harte welkom.  

Dit jaar is het thema van de dienst Mozes. Wij bekijken dit verhaal door de ogen van zijn zus Mirjam. Tijdens de viering 

luisteren en kijken wij naar het verhaal en zingen we mooie liederen over Mozes.  

Voor kinderen onder de vier jaar is er een crèche aanwezig.  

Na afloop is er de gelegenheid om met elkaar onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade, gezellig na te praten.   

   

 

 


