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Agenda 

Maandag 20 mei    voorlichting door bureau Halt aan de groepen 8 

Dinsdag 21 t/m vrijdag 24 mei  Avondvierdaagse  

Woensdag 22 mei   Juffendag groepen 1/2   

Donderdag 23 mei   groep 8a op excursie naar museum Boerhaave 

Donderdag 23 mei   stembureau Europese Verkiezingen in Het Kompas 

 

Kwink van de Week 20 tot en met 24 mei: les 17 ‘Hulp geven’ 

Onderbouw   Middenbouw   Bovenbouw 

   
 

Onze godsdienstmethode Trefwoord in de week van 20 tot en met 24 mei 

Onderbouw: Goed en fout doen 

In deze tweede week van het thema ‘Doen’ gaat het over goed en verkeerd handelen. Wat mag je wel en niet doen? Bijvoorbeeld 

in het verkeer. En wat mag je thuis echt niet doen? De kinderen denken na over gezond gedrag van zichzelf en van volwassenen. 

In de Bijbelverhalen horen we dat Simson verliefd is op Delila. En haar zijn geheim vertelt. Is Simson nu voorgoed zijn kracht 

kwijt en laat God hem ook in de steek? 

In deze week denken de kinderen na over goed en fout handelen. En we sluiten af met ‘goed doen’ waarbij we weer naar onze 

handen kijken. Het handenlied helpt daarbij.  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMtdyxltfhAhXQyKQKHQzgB2kQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.stlwerkt.nl%2Fover-ons%2Fblog%2Fje-kunt-ook-helemaal-niets-goed-doen&psig=AOvVaw2XTA_4sgZci6B48EzdmSHO&ust=1555592123456158


 Nieuwsbrief Het Kompas 

 

 

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

 

 

Midden- en bovenbouw: Goed doen 

We doen van alles maar hoe waarderen we ons handelen? Wat is niet netjes om te doen? Wat verbieden we zelfs? Wat vinden 

we goed gedaan? En wanneer vinden we dat iemand overdrijft?? 

Juist de verhalen over Simson, waarin wordt geslagen, verraden en gedood, roepen deze vragen op. Vragen die ook na duizenden 

jaren actueel blijven en, zo is het leven, niet altijd tot een afdoend antwoord leiden. Behalve misschien dat geweld nooit 

winnaars kent.  

 

Een verzoek van de Protestantse Gemeente Voorschoten 

Bij de palmpasenviering waren een aantal kinderen van onze school. Ze hebben toen een palmpaasstok mee naar huis genomen. De 

kindernevendienst wil de lege stokken graag weer terug. De stokken mogen worden ingeleverd bij juf Peri. 

 

 


