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“ In de peiling” 
 

Nieuwsbrief nr. 06 schooljaar: 2019 – 2020  datum: 07 februari 2020 

 

Agenda 

13 febr.    : Rapporten mee 

14 febr.    : Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij! 

15 – 23 febr.               : Voorjaarsvakantie 

25 febr.    : Hoofdluiscontrole 

03 mrt.                : Schoolschoonmaak 

06 mrt.                : Peiling nr. 07 
 

Bijbelrooster 

Week: 07: 10 – 14 febr.  : Stop de storm   Matteüs 8:23-34 en 

9:1-8 

 

De storm kun je niet tegenhouden. Of toch wel? Jezus spreekt de wind en het water toe en het 

wordt rustig. Later komt hij twee mannen tegen met ‘storm’ in hun hoofd. Ook deze storm kan 

Jezus tot bedaren brengen.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

Week 09: 24 – 28 febr.  : Je zult zien   Matteüs 9:9-31 

 

De tollenaar Matteüs gaat met Jezus mee. Hij zal dingen zien die hij nog niet eerder gezien heeft. 

De radeloze Jaïrus komt bij Jezus omdat zijn dochter gestorven is. Hij ziet het onmogelijke 

gebeuren. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

Week 10: 02 – 06 mrt.  : Jouw taak voor vandaag Matteüs 10:1-13, 12:9-14 en 

13:1-9 

 

Jezus geeft zijn leerlingen een bijzondere taak: Ze gaan op weg om over Gods koninkrijk te 

vertellen. Later geneest Jezus op sabbat een man met een verschrompelde hand. Is dat wel een taak 

voor deze dag? Jezus vertelt ook over de zaaier. Zoals zaad in goede grond kan groeien, kan Gods 

liefde ook groeien als wij mensen het goed ontvangen. 
 

 
 

Voorwoord 

Wat gaat de tijd toch snel! De voorjaarsvakantie staat al weer voor de deur. Komt dit doordat we 

de verbouwing hebben, of komt dit doordat we geen winter hebben, of komt dit doordat we een 

dagje ouder worden……………………….?  Het antwoord heb ik niet paraat, maar voor mijn 

gevoel, hebben we een kort jaar en lijken de weken steeds sneller te gaan. Ondanks de drukte en 
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de hectiek die er op dit moment is binnen het onderwijs wil ik op deze plaats ook eens schrijven 

hoe trots ik ben op het team van ’t Kompas. Iedereen werkt op zijn/ haar manier keihard om iedere 

dag weer een topprestatie te leveren. Ook wat de betrokkenheid van ouders betreft ben ik enorm 

dankbaar dat zij zich belangeloos inzetten om ons te helpen bij het onderwijs en alles wat hier mee 

te maken heeft. Natuurlijk doen we dit alles voor onze kinderen. De tijd op de basisschool moet 

een positieve tijd zijn om nooit te vergeten, want het is een stuk vorming voor de rest van je leven. 

Dit betekent niet dat u langs de zijlijn hoeft te staan, want we hopen dat zoveel mogelijk ouders 

betrokken zijn bij de school.  

 

Ik besef steeds meer en meer dat wij dankbaar werk mogen doen om kinderen iets te leren en 

mede- opvoeder te mogen zijn. Dit alles mogen we ook nog eens doen in een vrij land, waar heel 

veel dingen goed geregeld zijn. Als we kijken naar andere delen in de wereld hebben wij het zo 

slecht nog niet en mogen we dankbaar zijn dat we in Nederland leven en dat we in vrijheid een 

christelijke school mogen zijn. Hiermee wil ik niet zeggen dat er geen moeilijkheden zijn, want 

die zijn er ook. 

 

Toch wil ik dit voorwoord afsluiten met een gedicht over dankbaarheid. 

Dank u heer de schepper 

Dank U Heer de Schepper van het ganse Heelal. 

Wij danken U oprecht van harte, wij allemaal. 

Dank U voor onze prachtige natuur. 

Het zonlicht het water en het vuur. 

Dank U voor de vogels de dieren de bloemen de insecten het groen. 

Dank U voor de oceanen stromen rivieren vijvers het plantsoen. 

Dank U voor de overvloed in onze noordelijke streken. 

Dank U voor de vruchtbare aarde de grachten en beken. 

Dank U omdat we hier reeds jaren in vrede mogen leven. 

Dank U omdat U ons kinderen en kleinkinderen hebt gegeven. 

Dank U voor de miljoenen kleine dingen. 

Die wij gratis uit Uw handen ontvingen. 

Dank U duizend maal voor alles wat we kregen 

Het is werkelijk voor ons een ware Godszegen. 
 

Wij wensen u als team een fijne voorjaarsvakantie toe met uw kind(eren). 
 

 

 
 

Klankbord 

Afgelopen woensdagavond is de klankbordgroep weer bij elkaar gekomen en hebben we een 

aantal zaken met elkaar besproken en gedeeld. Ik heb de ouders een stukje uitleg gegeven van 

ons mooie bord (schoolplan) wat hangt bij de hoofdingang en bij de kleuteringang. Op dit bord 
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staat precies uitgelegd waar wij de komende jaren aan willen werken. Als u uitleg wilt van het 

bord, kunt u natuurlijk altijd vragen aan mij, of aan een collega wat het precies betekend. In de 

toekomst is het ook de bedoeling dat er een aantal kinderen zijn die uitleg kunnen geven van ons 

schoolplan aan bijv. nieuwe ouders. 

 

Verder is er gesproken over het feit dat er geen broertjes- zussenfoto’s worden gemaakt dit 

schooljaar. De ene ouder vond het jammer, de andere ouder vindt het geen probleem, omdat dit 

ook niet een taak is van de school. De meningen zijn dus verdeeld. Wij hebben hier echter niet 

bewust voor gekozen, maar het besluit is uit praktische overwegingen genomen, omdat er maar 

één fotograaf komt en hij redt dit niet. 

 

Ook is er gesproken over de kinderen en hun speelgedrag op het plein, zowel na als onder 

schooltijd. Er wordt nog steeds ruw gespeeld. Wij als leerkrachten proberen hier scherp op toe te 

zien en hopelijk gaat dit steeds beter en leren de kinderen ‘echt’ spelen op ons mooie plein. Na 

schooltijd zijn het voornamelijk oudere kinderen uit de buurt die wat problemen veroorzaken. 

Hier is contact over met de wijkagent, de jeugdagent en de buurtmedewerker. Hopelijk komen 

we in gesprek met de jongeren en kunnen we ze op een normale manier aanspreken op hun 

gedrag, zodat het plein een sociale ontmoetingsplaats wordt voor de buurt en waar kinderen 

veilig kunnen spelen. 
 

Fancy Fair 

Op vrijdag 3 april van 16.00 tot 19.00 uur (noteert u het in uw agenda?) wordt er een fancy fair 

georganiseerd door ouders en collega’s. De opbrengst is voor het stuk grond achter de school. 

Het belooft een hele happening te worden, waarbij er schitterende prijzen te winnen zijn 

uitlopend van een fiets tot aan een familiezak patat. Deze prijzen zullen door middel van een rad 

van avontuur worden verloot. Ook gaan de kinderen iets maken wat verkocht kan worden. 

Verder is er veel lekkers te koop waaronder broodjes hamburger en kibbeling. Te zijner tijd zult 

u de uitnodiging wel krijgen via social media en nieuwsbrief. Nogmaals: Noteer de datum in uw 

agenda, want het wordt een spektakel!!! 

 

Tussenschoolse opvang 

Angelique heeft aan mij gevraagd of kinderen die ziek worden gemeld, ook bij haar gemeld 

kunnen worden. Angelique is overblijfcoördinator en zij kan dit dan doorzetten naar de andere 

ouders. Het telefoonnummer van Angelique is: 0619826740. 
 

Informatie collega’s 

We zijn dankbaar en blij dat juf Cheri- Anne haar werkzaamheden in groep 7 na de 

voorjaarsvakantie weer kan oppakken. Dit betekent dat meester Jaap dan weer terug gaat naar 

groep 6/7. 

 

We hebben afscheid genomen van juf Benita. We gaan haar zeker missen, maar gunnen haar het 

allerbeste op haar nieuwe school. 

 

Deze week heeft juf Boukje aangegeven om vervroegd met pensioen te gaan. Gelukkig maakt zij 

dit schooljaar nog wel af, we wensen haar nog een fijne tijd toe met ‘haar’ kinderen en collega’s. 
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kikkermuur 

De kikkermuur is aangepast en het lijkt er nu toch echt op dat de kinderen deze kikkermuur gaan 

gebruiken waar hij voor is bedoeld. Namelijk: Klimmen en klauteren! 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

kanjerschool 

Wij willen steeds meer en meer uitstralen dat wij een kanjerschool zijn. Dit moet terug zijn te 

zien in de omgang van de kinderen met elkaar, maar ook in de omgang van collega’s en ouders 

met elkaar. De kanjertraining is een preventief middel om pestgedrag te voorkomen. De 

kanjertraining gaat over het bevorderen van vertrouwen, rust, veiligheid en wederzijds respect. 

Er is een collega die dit jaar begint met de cursus kanjercoördinator. Hiermee hopen we verder te 

groeien en de kanjertraining ook te borgen binnen onze schoolorganisatie. Verder willen we dit 

visualiseren door nieuwe kanjerposters op te hangen met een christelijk boodschap die onze 

identiteit laat zien. Ook is er een muurtekening gemaakt door een moeder met teken/ 

schildergave. Deze muurtekening kunt u vinden bij de middelste ingang van de school. Wij zijn 

deze moeder erg dankbaar voor dit mooie resultaat. 
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Met vriendelijke groet namens het team, 

 

Henri Romkes (dir.) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Bijlage:  - Bijdrage BSO De Kameleon 

            -  Flyer scholierensport 2020 

 

 

BSO De Kameleon 
 

Spytectives 
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief zijn we na de kerstvakantie 

begonnen met het nieuwe thema ‘Spytectives’. 
Alles staat in het teken van geheime zaken.  

 
 

Geheim agenten missie 
Tijdens deze missie werden de 

kinderen aangenomen als junior 

geheim agent. Hun collega’s, 
allen geheim agenten, stonden 

allemaal in de hal van Schiphol. 
De junior agenten wisten nog niet 

wie deze collega’s waren. In hun 
missie map zat een overzicht van 

alle mensen in de hal en de 
tickets naar een bestemming. Deze moesten ze ontcijferen. Aan de kinderen 

de taak om de juiste agenten naar de juiste bestemming te sturen. Dit was 
een heel gepuzzel, maar het is ze gelukt! 

 
Detective en moordenaartje 

Alle kinderen staan in een kring. Één kind gaat even uit de kring, dit is de 
detective. Er wordt een moordenaar aangewezen. De detective komt terug 

en de moordenaar knipoogt naar een speler die dan op de grond valt. Het 

spel is uit als de detective heeft geraden wie de moordenaar is. Dan worden 
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een nieuwe detective en moordenaar aangewezen. Dit spel was en grote hit 
en hebben we meerdere keren gespeeld. 

 
 

Geluiden raden 
Een van de kinderen krijgt een blinddoek en mag geluiden gaan raden die 

gemaakt worden. Bij dit spel moesten de kinderen goed luisteren en 
opletten. 

 
 

Verrekijker 
We hebben verrekijkers geknutseld; deze hebben de 

spytectives nodig om goed te kunnen spioneren en 
onderzoeken. 

 

 
 

Vingerafdrukken nemen 
De politie zoekt naar 

vingerafdrukken op de plaats 
van de misdaad om die te 

kunnen vergelijken met de 
vingerafdrukken van 

verdachten. Op de Kameleon 
hebben we onze eigen 

vingerafdrukken gemaakt. We 
krasten met grijs potlood op 

een papier en wreven erover met onze vingers. Daarna drukten we onze 
vingers op een wit papier en konden wij onze vingerafdruk duidelijk zien. 

 

 
Wat is gestolen?  

Bij dit spel lagen er verschillende voorwerpen op de tafel. De kinderen 
moesten even uit het lokaal. Ondertussen haalde de pm-er (de ‘dief’) één 

ding weg en uit het zicht. De kinderen kwamen weer terug in het lokaal en 
mochten raden wat er was ‘gestolen’. Wie dat het eerst raadde, mocht de 

nieuwe ‘dief’ zijn en een voorwerp weghalen.  
 

 
Vermommen 

Natuurlijk mogen spionnen niet opvallen. Ze moeten 
onherkenbaar zijn. Daarom zijn spionnen vaak vermomd. Ook 

wij op de Kameleon moesten ons kunnen vermommen. En nog 
snel ook!  
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Openingstijden Kameleon  
Maandag:  7:30 - 8:30 uur / 12:00 -18:00 uur 

Dinsdag:  7:30 – 8:30 uur / 15:00 –18:00 uur  
Woensdag:  12:00 –15:00 uur  

Donderdag  7:30 – 8:30 uur / 15:00 –18:00 uur  
Vrijdag:  12:00 / 18:00 uur 

Mocht u op andere momenten opvang nodig hebben, geef dat gerust aan, 
dan wordt er gekeken hoe dat gerealiseerd kan worden.  



 

 

 

 
Christelijke basisschool ’t Kompas 

Sondelstraat 4 
8304 GA Emmeloord 

tel: 0527-613253 
cbshetkompas@aves.nl 

www.kompas-emmeloord.nl   

8 

 



 

 

 

 
Christelijke basisschool ’t Kompas 

Sondelstraat 4 
8304 GA Emmeloord 

tel: 0527-613253 
cbshetkompas@aves.nl 

www.kompas-emmeloord.nl   

9 

 


