
         

 

 

Nieuwsbrief 
 

 

 

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

 

Datum: 7 juni 2019 Nummer: 36 

 

Agenda 

Maandag 10 juni  2e Pinksterdag: vrij! 

Vrijdag 14 juni  sportdag groepen 3 en 4 

 

Kwink van de Week 10 tot en met 14 juni: les 18  

Het thema van les 18 is: Positief Communiceren. In deze les oefenen de kinderen (aan de hand van de taal van Condor en 

Kalkoen) in het herkennen van goede en slechte communicatie.  

Doe je als Condor, dan … -  denk je na voordat je spreekt. -  benoem je wat er gebeurt. -  houd je rekening met de gevoelens van 

de ander. 

Doe je als Kalkoen, dan … -  begin je te praten voordat je nagedacht hebt. -  zeg je wat jij vindt. -  interesseren de gevoelens 

van de ander jou niet. 

Onderbouw    Middenbouw   Bovenbouw 

     
 

Jubileumweek 1 tot en met 5 juli 

Het is de bedoeling dat de kinderen op een aantal momenten (dagen) in de jubileumweek  een eigen kleur t-shirt dragen. We 

informeerden u hierover een aantal weken geleden. Het hoeft geen effen t-shirt te zijn, het t-shirt mag ook een (liefst kleine) 

opdruk hebben. De momenten waarop de kinderen het t-shirt moeten dragen zijn: maandagmorgen, woensdagmorgen en 

donderdagmiddag. 

De verdeling is als volgt: 

Groep 1/2   oranje  

Groep 3  lichtblauw  

Groep 4  lichtgroen  

Groep 5  geel  

Groep 6  rood  

Groep 7  wit  

Groep 8  zwart  

NB: we zullen dit bericht in de maand juni iedere week opnemen in de nieuwsbrief! 
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Oproep Instrumentenorkest in de feestweek 

Een van de onderdelen van het uiteindelijke slotconcert is het Echte Instrumenten Orkest. Dit bestaat uit kinderen vanaf 

groep 5 die een eigen ‘echt’ instrument bespelen zoals een viool, gitaar enzovoort. Piano’s en keyboards zijn lastig te plaatsen 

maar een keyboard op batterijen kan wel. Kinderen die zich opgeven spelen zowel in hun eigen groep mee als in het Echte 

Instrumenten Orkest!  Ook ouders en leerkrachten die een instrument bespelen worden uitgenodigd om hieraan mee te doen. 

Het is superleuk! Let op: het Echte Instrumenten Orkest oefent maandag 1, dinsdag 2 en donderdag 4 juli tussen de middag. 

Opgeven voor het Echte Instrumenten Orkest voor zowel kinderen als ouders kan bij de eigen leerkracht of bij juf Ria via 

info@kompas.pcsv.nl Graag bij de opgave vermelden welk instrument bespeeld wordt.  

 

Nog meer muziek: eindoptreden koor op 17 juni 

Ons koor heeft onder de enthousiaste leiding van dirigente Myrthe Zonneveld de afgelopen maanden hard gewerkt. Nog 1 x een 

generale repetitie op maandag 17 juni van 14.00 tot 14.30 uur en dan zijn ze klaar om het eindresultaat te laten zien. Eerst aan 

de groepen 3 tot en met 6 op maandag 17 juni om 14.45 uur. 

Daarna aan hun ouders en andere belangstellenden, ook op maandag 17 juni, om 15.45 uur!! Van harte welkom! 

 

Vakantiebieb 2019 

Op 1 juni is de VakantieBieb weer opengegaan voor kinderen en jongeren. In 

deze gratis app staan meer dan 50 e-books. De VakantieBieb is het 

zomercadeautje van de Bibliotheek, voor zowel leden als niet-leden.  

De VakantieBieb biedt voor elk wat wils. De jeugd geniet tijdens de 

zomermaanden onder meer van e-books van Barbara Barend, Tonke Dragt, 

Harmen van Straaten en Paul van Loon.   

De VakantieBieb bevat jeugdboeken in alle leeftijdscategorieën, zodat elk 

kind makkelijk een passend boek vindt. Met de app willen de bibliotheken 

kinderen stimuleren om door te lezen tijdens de schoolvakantie. Zo genieten ze niet alleen van leuke e-books, maar houden ze 

ook hun leesvaardigheid (AVI-niveau) op peil. Het positieve effect van blijven lezen tijdens vakantieperiodes blijkt uit 

onderzoek en geldt voor kinderen uit alle leeftijdscategorieën. 

Op 1 juli komen de e-books voor volwassenen er bij. Alvast veel leesplezier gewenst! 

Kijk voor de volledige boekenlijst op www.vakantiebieb.nl 

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Over het thema ‘Onderscheiden’ 

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 (11  tot en met 28 juni) is dat: Onderscheiden.  

 
Kinderen met en zonder bril. Kinderen met een lichte en kinderen met een donkere huidskleur. Kinderen die goed zijn in sport en 

kinderen die goed zijn in rekenen. Kinderen onderscheiden zich van elkaar door hun uiterlijk, gewoontes, capaciteiten, 

levensovertuiging en nog veel meer. Daar is niets mis mee. De vraag is hoe de kinderen met deze verschillen leren omgaan. Het 

thema ‘Onderscheiden’ wil hen daarbij helpen.  

 

Het boeiende Bijbelverhaal over Daniël geeft een belangrijke aftrap. De joodse jongen Daniël wordt samen met zijn vrienden 

weggevoerd naar het verre Babylon. Daar mogen ze hun Hebreeuwse namen niet meer gebruiken, hun joods voedsel niet meer 

eten en hun joodse geloof niet meer belijden. Er wordt geen rekening gehouden met verschillen en de jongens worden 

gedwongen hun eigenheid en identiteit op te geven. De kinderen ontdekken dat je niet altijd iedereen op dezelfde manier kunt 

behandelen omdat mensen zo verschillend kunnen zijn. 

 

In dit thema zien de kinderen dat mensen, hoewel ze niet gelijk zijn, wel gelijkwaardig behandeld moeten worden. Dat is de kern 

van artikel 1 van onze grondwet. Je kunt wel onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, of tussen gelovigen en niet gelovigen, 

maar je mag de ene groep niet bevoordelen of benadelen ten opzichte van de andere groep. Dat is discriminatie.  

Belangrijk is ook om zorgvuldig om te gaan met het onderscheiden van groepen. Om vooroordelen (‘Daarvoor moet je niet bij 

Klaas zijn. Bij hen op de boerderij hebben ze vast niks met computers’) en stereotypen (‘Geen voetbaltoernooi als sportdag, daar 

houdt geen enkel meisje van‘) te voorkomen. 

 

Mensen verschillen. Maar verschillen hoeven geen tegenstellingen te worden. Soms is dat lastig, maar even zo vaak boeiend en 

uitdagend. 

mailto:info@kompas.pcsv.nl
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Samen voor oranje 

De blauwen en de roden gaan ’s zondags vaak op pad. 

De blauwen lopen in het bos, de roden in de stad. 

Daarna gaan ze wat drinken met alle wandelaars. 

Ze zitten lekker door elkaar en samen zijn ze paars.  

 

De groenen en de roden, ze liggen op het strand. 

De groenen liggen in het gras, de roden op het zand. 

Dan gaan ze lekker rollen vanaf een hoge duin. 

Ze rollen kriskras door elkaar en samen zijn ze bruin. 

 

De roden en de gelen gaan zich niet gauw vervelen, 

Want als je met twee kleuren bent dan kun je samen spelen. 

Ook zijn ze fan van Holland.  Het maakt niet uit, toch kun je 

Met rood en geel naar het stadion. ’t Wordt door elkaar…. Oranje! 

 

De gelen en de blauwen zijn dol op mooie dingen. 

Omdat ze met twee groepen zijn kunnen ze canon zingen. 

En als die canon klaar is gaan ze een dansje doen. 

Ze zwieren lekker door elkaar en samen zijn ze … groen! 

 

Als het regent en de zon schijnt, kijk dan een keer omhoog. 

De kleuren maken met elkaar de mooiste regenboog. 

Als kleuren samenwerken verschijnt een nieuwe kleur 

En zo verdwijnt dan grauw en grijs en krijgt de wereld fleur. 

 

Onze godsdienstmethode Trefwoord in de week van 10 tot en met 14 juni 

Onderbouw: Op zoek naar verschillen? 

In deze eerste week van het thema gaan we bewust op zoek naar verschillen tussen kinderen. Allereerst kijken we naar het 

uiterlijk. Wie hebben bruine ogen en wie blauwe? En wie heeft een kuiltje in zijn kin? We hebben niet alleen andere namen, 

sommigen spreken ook een andere taal. We sluiten de week af met het verschil tussen gewoonten.  

 

 
Midden- en bovenbouw: Verschillende groepen 

Mensen verschillen onderling. In al die diversiteit kun je groepen onderscheiden. Je kunt mensen bijvoorbeeld op basis van hun 

geslacht, hun herkomst, hun geloof of capaciteiten in groepen indelen. In de Bijbelverhalen onderscheiden de joodse Daniel en 

zijn vrienden zich van hun Babylonische leeftijdsgenoten door hun godsdienst en dat heeft consequenties. De kinderen worden 

zich deze week bewust van het onderscheid dat we maken in groepen, gaan na bij welke groepen ze zelf horen en stellen bij dit 

alles de zingevingsvraag: Waarom  maken we eigenlijk onderscheid tussen groepen mensen? 

 


