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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 20 december 2019 Nieuwsbrief: 16 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Dinsdag 7 januari  groepen 7 en 8 naar de voorstelling ‘Kaspar H.’ in het Cultureel Centrum 

Woensdag 8 januari  groepen 8 op excursie naar het Vlietland College 

     Groep 3b op excursie naar het Rijksmuseum voor Oudheden 

Vrijdag 10 januari  groep 1/2d op excursie naar de Hortus  

 

Terugblik Kerst 2019 

 

Vrede is dichtbij! Het was het thema van de kerstvieringen de afgelopen week. We 

kijken terug op mooie en ontroerende bijeenkomsten. Prachtige verhalen, goed en 

fijn om aan elkaar te vertellen.  

Je hoeft niet altijd iets groots of heel bijzonders te doen, ook iets kleins kan 

helpen om het leven van mensen om ons heen wat warmer en lichter te maken, om 

een veilige plek voor iemand te zijn.  

 

‘Vrede, dat ben jij’, zongen we in een van de prachtige liederen! 

Zo kunnen we de kerstgedachte meenemen in ons leven van alledag! 

  

Vanochtend is er in alle groepen een gezellig kerstontbijt. Dank aan iedereen die 

heeft meegeholpen om de vieringen en het kerstontbijt tot een succes te maken. 

Een speciaal woord van dank voor onze ouderraad, die zich in de laatste weken van 

het kalenderjaar enorm heeft ingezet. ‘De ouderraad maakt Het Kompas nog 

leuker!’ Jullie hebben je slogan meer dan waargemaakt! 

 

Via social schools ontvangt u van de leerkrachten foto’s van het kerstfeest en het 

kerstontbijt.  

 

 

 

 

 

Voorstelling Kaspar H. voor de groepen 7 en 8 

Een muzikale voorstelling over wat er gebeurt als je niet meer weet welk verhaal het dichtst bij de werkelijkheid in de buurt komt. 

Duitsland, 1828. Er duikt vanuit het niets een jongen op in Neurenberg. Hij loopt vreemd en hij kan maar één zin zeggen: “Ik wil 

een ruiter zijn, zoals mijn vader was”. Wie hij is en hoe hij daar terecht is gekomen is niet duidelijk. Want hij zegt niks anders 

dan die ene zin. 

Toch zijn er een heleboel mensen die precies weten wat het verhaal van Kaspar H. is. Maar niemand is het met elkaar eens! “Hij is 

opgevoed door wolven!” “Nee, hij is eigenlijk een prins!” “Jullie zitten er allebei naast, hij is gewoon een leugenaar!” Hoe herken je 

de waarheid? 

Met verschillende muziekinstrumenten wordt het verhaal verteld van een jongen waarover meer meningen bestaan dan feiten. 

Kijk|Kunst 

De voorstelling is onderdeel van KijklKunst dat wordt georganiseerd door Kunstgebouw. Via KijklKunst maken 60.000 leerlingen 

op 319 scholen in Zuid-Holland kennis met professionele kunst: dans, muziek, beeldende kunst of theater. 
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De Kwinkles in de week van 6 tot en met 10 januari: Vriendschap 

Onderbouw    Middenbouw   Bovenbouw     

   
 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Gelukwensen 

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 ‘Gelukwensen’ (6 t/m 24 januari). 

 

Gelukkig nieuwjaar! Met deze wens beginnen veel mensen het nieuwe kalenderjaar. Twee woorden die een wereld aan 

mogelijkheden openen om zelf invulling aan te geven. Handig, want geluk is voor iedereen verschillend.  

Voor de moeder van Jakobus en Johannes is het duidelijk: zij wil dat Jezus haar twee zonen straks de beste plaatsen in het 

koninkrijk van God geeft: links en rechts van hun meester. Gelukkig ben je immers als je het gemaakt hebt! Het geluk van Gods 

koninkrijk schuilt volgens Jezus echter niet in macht en aanzien maar in dienstbaarheid. Jezus noemt de mensen gelukkig die 

verdriet hebben, onrecht ervaren en vervolgd worden omdat ze zich inzetten voor recht en vrede. Hoewel hun leven geen 

succesverhaal lijkt, zijn zij de gelukkigen omdat Gods hart naar hen uitgaat. Want met mensen die bescheiden en eenvoudig zijn, 

kan hij bouwen aan een mooiere wereld.  

Geluk is niet iets dat je zomaar even ‘maakt’. Je kunt er druk mee bezig zijn, zegt Jezus, maar leer van de vogels en de bloemen 

die gelukkig zijn zonder zich zorgen te maken over wat nog kan komen. Een inspirerende gedachte in een wereld waarin het lijkt 

alsof mensen het geluk zelf in handen hebben. 

 

In dit thema krijgen de ruimte om te onderzoeken wat hen persoonlijk gelukkig maakt. Dat ligt soms verrassend dichtbij. En ze 

leren dat je kunt leren omgaan met de ervaring dat het ook kan tegenzitten in het leven. 

 

Trefwoord in de week van 6 tot en met 10 januari 

Onderbouw: Wat is geluk 

In deze eerste week omschrijven we geluk als een prettig gevoel dat iemand zonder eigen toedoen te beurt valt. De geluksvogel 

overkomt dat. Wat maakt de kinderen van de groep blij? De Bijbelverhalen geven een eigen kijk op geluk: ‘Kijk naar de vogels en 

de bloemen, die maken zich niet druk om de dag van morgen. Leef vandaag!’ 

 
Midden- en bovenbouw: Gelukwensen 

Bij een nieuw jaar horen gelukwensen. Deze week onderzoeken we wat geluk in concrete situaties kan betekenen. Het geluk 

bijvoorbeeld dat je ervaart als jou iets lukt. Of als je kunt doen wat je wilt, als je vrij bent of als je heerlijk van de natuur 

geniet.  

 

 



 

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

Kerstkaart 

 
Alle kinderen kregen deze week onze kerstkaart mee. Een paar keer werd gevraagd waar de foto is gemaakt. Bij deze het 

antwoord: de foto is gemaakt door juf Ria,  in het prachtige Kykkosklooster op Cyprus.  

 

Relaxed Kids 

Kinderen hebben in de huidige tijd soms last van stress. Stress kunnen we vergelijken met een gespannen elastiek. 

Een elastiek die lange tijd gespannen staat, verliest zijn veerkracht. Door kinderen te laten ontspannen bouwen ze die 

veerkracht weer op en zijn ze beter bestand tegen de spanning als die opnieuw toeneemt. 

Kinderen die ontspannen zijn, zijn 

➢ Rustiger 

➢ Energieker 

➢ Creatiever 

➢ Prettiger in de omgang 

➢ Zelfverzekerder 

➢ Slapen beter 

➢ Zien er beter uit 

Na de kerstvakantie start een nieuwe serie lessen van Relaxed Kids. De lessen zijn geschikt voor alle kinderen van 4 tot 12 

jaar. Er is plaats voor maximaal 20 kinderen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt een indeling gemaakt. 

In de lessen leren de kinderen ontspannen, stretchen, samenwerken, bewegen op muziek, goed ademen 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: donderdag 9, 16, 23, 30 januari, 6, 13 en 20 februari De les start na 

schooltijd. Om 16.30 uur is de les klaar. Ophalen bij hoek deur op grote plein. 

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  

 

Scholenschaaktoernooi 25 januari 2020: INSCHRIJVING   

Op zaterdag 25 januari wordt het schaakkampioenschap voor basisscholen in Voorschoten gehouden. Leerlingen van het Kompas 

die zin hebben in een gezellige middag vol schaakplezier… schrijf je nu in!   

Voor wie: Inschrijving staat open voor elke leerling uit de groepen 3 t/m 8 die het leuk vindt om te schaken. Er zijn twee 

groepen: gevorderden en beginners. Dus ook kinderen die pas net een klein beetje hebben leren schaken, zijn van harte welkom 

(het is echt voldoende om enigszins bekend te zijn met de loop der stukken; meer is niet nodig). En bij de gevorderden gaan we 

natuurlijk proberen het succes van voorgaande jaren voort te zetten.   

Wanneer: Zaterdag 25 januari 2020 

Waar: Cultureel Centrum in Voorschoten   

Hoe laat: Aanmelden vanaf 12:45 uur, en aanvang toernooi om 13:10 uur. De zaal is vanaf 12.30 uur open. De prijsuitreiking is 

ongeveer om 17.00 uur.  

Hoe in te schrijven: Aanmelden per e-mail naar kompas_schaken@outlook.com (graag vermelden: naam kind, telefoonnummer 

ouder, groep, indicatie van speelsterkte). Ook voor vragen kun je bij dit e-mail adres terecht.  Het schoolschaakkampioenschap 

wordt gespeeld in teams (4 kinderen per team). Iedere school kan met meerdere teams inschrijven.  

  

De teamindeling moet uiterlijk 22 januari bij de organiserende schaakvereniging bekend zijn, dus vergeet het niet en wees op 

tijd met je inschrijving. Er zijn een aantal prijzen te verdelen en meestal gaat van elke deelnemende school wel iemand met een 

medaille naar huis. De spelers van de teams moeten in volgorde van sterkte worden opgegeven. De Ouderraad maakt in overleg 

met de schaakvereniging een teamindeling. 
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We wensen iedereen een hele fijne vakantie en graag tot ziens op 

maandag 6 januari 2020! 

Wensen, wensen, wensen …. 

 

 

 

 

Onze eigen Kompas-kerstboom, vol met wensen van kleine en 

grote mensen. Wat zou het fijn zijn als al die wensen in 2020 uit 

mogen komen! 

 

 

 

 

 


