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Datum: 19 oktober 2018 Nummer: 9 

 
Agenda 

Maandag 22 tot en met vrijdag 26 oktober Herfstvakantie 

Woensdag 31 oktober    studiedag team: alle groepen 1 tot en met 8 vrij!  

       
Donderdag 1 november    Gastles groep 5a: Romein in de klas 

Zondag 4 november    16.00 uur: scholenzondag met Matthijs Vlaardingerbroek (zie bericht) 

 

Terugblik op de eerste acht weken van dit schooljaar en een kleine vooruitblik naar de komende weken 

En dan is het alweer herfstvakantie, de eerste acht schoolweken zijn echt omgevlogen. We kijken terug op mooie eerste weken 

waarin er weer veel is gebeurd.  

Zo namen we in augustus de methode Kwink in gebruik. Wij zijn enthousiast over de eerste lessen en we horen van ouders en 

kinderen eveneens heel enthousiaste en positieve reacties! Op de studiedag van 31 oktober komt Kees van Overveld naar onze 

school, inhoudelijk adviseur van Kwintessens en de maker van Kwink. We verheugen ons op deze dag! 

 

De schoolreis voor de groepen 3 tot en met 8 en de feestdag voor de kleuters was geweldig! Er waren mooie excursies en de 

kleuters hebben genoten van de voorstelling Woeste Willem. We zijn dankbaar voor de mooie opbrengst van de flessenactie. En 

natuurlijk hebben we deze weken met passie en plezier vooral gewerkt aan goed onderwijs!  

 

We zijn in september overgegaan naar Social Schools 3.0 en vorige week ontving u voor het eerst een verzoek tot betaling via 

Wiscollect. Binnenkort zullen we de foto’s op de website vervangen. Uiteraard houden we daarbij rekening met de AVG. De 

huidige foto’s zijn inmiddels alweer twee jaar oud. Vanochtend was fotograaf Arnaud Mooij daarvoor bij ons op school. Het was 

een voorrecht om anderhalf uur lang met hem door de school te lopen en te genieten van alle mooie interacties tussen 

leerkracht-leerlingen en leerling-leerling! 

 

Voor de zomervakantie hebben we de nieuwe hardware al in gebruik genomen zodat we het bij de aanvang van dit schooljaar zo 

optimaal mogelijk konden inzetten. We kregen deze week een mooi verzoek van de leverancier van de hardware. Men heeft 

gevraagd of wij referentieschool willen zijn: ‘hoe jullie op Het Kompas de ICT hebben georganiseerd en hoe het dagelijks wordt 

toegepast is iets dat wij met trots laten zien”.  Dat is een enorm compliment, voor alle leerkrachten en in het bijzonder voor 

meester Albert onder wiens (bege)leiding de ICT wordt ingezet. 

 

Nu eerst een week vakantie en daarna gaan we vol goede moed verder, op naar de decembermaand! 

 

Kwink van de Week, 29 oktober tot en met 2 november 

 Onderbouw:    Middenbouw:   Bovenbouw: 
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Vooraankondiging, om alvast in uw agenda te noteren: Kerk-school-gezinviering op zondag 4 november 

Op zondagmiddag 4 november organiseert onze school een kerk-school-gezinviering in Het Kruispunt.  

Het wordt een hele speciale viering waarin we bijbels verhalenverteller, goochelaar en buikspreker Matthijs Vlaardingerbroek 

de voorstelling ‘Rotsvast?!’ komt spelen.  

‘Rotsvast?!’ gaat over het leven van Petrus, waarin hij langzaam maar zeker ontdekt wie Jezus is en wie hij daardoor zelf mag 

zijn. Het wordt een leuke en mooie voorstelling van ongeveer een uur met meerdere buikspreekacts en nieuwe goocheltrucs, 

lekker interactief – veel kinderen mogen meehelpen op het podium. Leuk voor jong en oud, alle kinderen in de basisschoolleeftijd 

zijn welkom maar natuurlijk ook alle andere belangstellenden! 

Wij denken dat je iets mist als je dit aan je neus voorbij laat gaan! 

 

 
 

Nog één keer Kinderboekenweek 

We kijken terug op een heel geslaagde Kinderboekenweek met als hoogtepunten het voorlezen van de oudste leerlingen aan de 

jongere kinderen en het optreden van Vivian den Hollander.  Er is voor maar liefst 700 euro verkocht aan boeken van Vivian. 10% 

van deze opbrengst is voor school, daarvan kopen we weer mooie nieuwe boeken voor onze eigen bibliotheek. De boekenkraam in 

de hal van de school heeft het mooie bedrag van 50 euro opgeleverd. Hiervan zullen we boeken van het zgn. bakjeslezen 

vervangen die door het vele lezen versleten zijn geraakt. 
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Oudergesprekken groepen 1/2 en 8 

In de week van 5 november zullen de oudergesprekken van de groepen 1/2a, 1/2b, 1/2c, 1/2e, 8a en 8b worden gehouden. U kunt 

inschrijven voor deze gesprekken vanaf maandagmorgen 29 oktober. 

NB: de gesprekken in groep 1/2d worden een week later gehouden. 

 

Geslaagd Wereld Café over nieuwe strategie scholenvereniging PCSV 

Op dinsdagavond 16 oktober hebben bijna 30 ouders, leerkrachten, schooldirecteuren, MR-leden en vertegenwoordigers van 

middelbare scholen hun inzichten met het PCSV-bestuur en directie gedeeld voor de nieuwe strategie. Ook de wethouder 

Onderwijs, Monique Lamers, deed mee.  De PCSV is de overkoepelende scholenvereniging voor Het Kompas, Gevers 

Deynootschool en Fortgensschool. 

Na de opening door Pieter Kuijt, voorzitter bestuur, gingen de deelnemers in groepen aan verschillende tafels aan de slag. Elke 

tafel had een eigen thema: Onderwijs & kwaliteit, Ouders als partner, Identiteit, Maatschappelijke context (m.n. digitalisering) 

en Personeel & organisatie. De gedeelde inzichten werden op de tafelkleden en flipovers vastgelegd. Door de verschillende 

perspectieven en achtergronden van de deelnemers was er aan het einde van de avond een rijke opbrengst aan ideeën en 

suggesties.  

Het verslag van deze bijeenkomst zal een belangrijke bouwsteen zijn voor het strategisch visiedocument van de PCSV voor de 

periode 2019-2023. Het is de bedoeling dat dit document eind 2018 gereed is.  

Wie meer wil weten over de nieuwe strategie van de PCSV kan contact opnemen met het bestuur via secretaris@pcsv.nl, of met  

algemeen directeur Iepko Weijdema, iepko.weijdema@pcsv.nl 

 

 
 

 
Relaxkids  

Na de herfstvakantie start een nieuwe 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 aanmeldingen wordt een indeling gemaakt. In de lessen leren 

de kinderen ontspannen, stretchen, goed ademen, bewegen op muziek 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: 1, 8, 15, 22, 29 november en 6 en 13 december. 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. Aanmelden kan  door een email te sturen naar: elsvanstraalen@live.nl   

mailto:secretaris@pcsv.nl
mailto:iepko.weijdema@pcsv.nl
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Graag tot ziens op maandag 29 oktober! 


