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“ In de peiling” 
 

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

 

Agenda 

18 maart   : Open dag Aves scholen 

30 maart   : Onthulling verkeersborden 
03 april    : Fancy Fair 

 
 

Bijbelrooster 

Week 11: 09 – 13 mrt.   Thema: Als het donker wordt  Matteus 14:13-33 en 16:13-20 
  
Als het donker wordt vragen de leerlingen zich af waar ze eten kunnen kopen voor de vele mensen die bij 
hen zijn. Jezus vertrouwt op God – dat is meer dan genoeg. Later in de nacht komt hij over het water naar 
de leerlingen toe. Petrus weet dat Jezus de Messias is. Jezus vertelt dat het donker zal worden, dat hij 
moeilijke dingen zal meemaken. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Week 12: 16 – 20 mrt.   Thema: Dit is geen droom  Matteüs 16:21-28, 17:1-13 en  
          17:24-27 
  
In de verhalen van deze week gebeuren onwerkelijke dingen. Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze de komst 
van de Mensenzoon zullen meemaken. Op een berg verschijnen Mozes en Elia aan hem. En Petrus moet 
een vis gaan vangen waar een munt in zit. Het lijkt soms wel een droom, maar dat is het niet: Dit is Gods 
werkelijkheid. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Week 13: 23 - 27 mrt.   Thema: Een dag om opnieuw   Matteüs 18:21-35, 19:16-30 en 
  te beginnen     21:1-11 

 
Een man krijgt een grote schuld kwijtgescholden, maar vervolgens wil hij van iemand wel zijn geld hebben. 

Daar lijkt het op als wij elkaar niet vergeven, vertelt Jezus. Een rijke man krijgt te horen dat hij zijn 

bezittingen weg kan doen en Jezus rijdt als koning op een ezel Jeruzalem binnen. Dit is een dag om opnieuw 
te beginnen. 

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

Week 14: 30 mrt – 03 apr.  Thema: Anders dan alle  Matteüs 26:17-75 

 andere nachten 
  

Jezus en zijn leerlingen vieren Pesach. Een vast onderdeel van dat feest is de vraag: Waarom is deze nacht 
anders dan alle andere nachten? Na die vraag wordt verteld over de uittocht uit Egypte. Maar dit jaar zal 

Pesach voor Jezus en zijn vrienden totaal anders zijn dan in alle andere jaren. Zal God ook nu zijn kind 
bevrijden? 

 

Voorwoord 

 
We zitten op dit moment in de lijdensweken van de Here Jezus. Het is goed om daar bij stil te staan. Veel 

mensen doen dat door middel van vasten. Zij laten dan bewust iets staan wat ze normaal gesproken erg 
lekker vinden. Te denken valt aan: taart, snoep, wijn, etc. 
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Als we er over nadenken wat Jezus voor ons heeft gedaan is het met ons menselijk verstand niet te 
begrijpen. Hij gaf Zijn leven om onze schuld weg te doen. En dit heeft Hij gedaan voor een ieder die dat 

gelooft. Ik wens u allen dit geloof toe. Daarbij wil ik opmerken dat wij nog gezegend zijn dat we 
christelijk onderwijs mogen geven en dat wij deze verhalen over de Here Jezus mogen vertellen aan de 

kinderen. Het gebed is dat wij dit in de toekomst mogen blijven doen in Nederland. 
 

 

Leerlingenraad 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 

Dit jaar zijn we gestart met een leerlingenraad. Het is de bedoeling dat de leerlingen nog meer worden 
betrokken bij het onderwijs. Leerlingen kunnen namelijk goed aangeven waar ze tegen aan lopen in de 

praktijk en waar we ons in kunnen verbeteren als school. Verder kan de leerlingenraad worden ingezet 
om bijvoorbeeld nieuwe ouders uitleg te geven over wie wij zijn als school en wat onze ambities zijn 

vanuit ons schoolplan. 

 
Hieronder volgt een kort stukje van de leerlingenraad. 

 
Dit jaar heeft ’t Kompas een leerlingenraad aangeschaft.  

 

Dat houdt in: 
- Om de maand moet één kind uit groet 5 t/m 8 vergaderen. 

- Elke klas heeft ook een reserve leerling. 
- De leerlingenraad bedenkt plannen voor school 

- De leerlingenraad bestaat uit 5 leerlingen uit groep 5 t/m 8 en 5 reserve leerlingen uit groep 

5 t/m 8. 
- We bedenken dingen waardoor de school beter wordt en leuk wordt voor elk kind. 

 
We hopen dat op deze manier de school beter wordt. We luisteren naar de meningen van kinderen uit de 

klassen. En we bedenken wat dan beter kan.  
 

Met vriendelijke groet, 

Namens de leerlingenraad 
Rebecca en Charlotte uit groep 8 

 
 

Fancy Fair 

In de bijlage vindt u een flyer van de Fancy Fair. Een aantal ouders en leerkrachten zijn al maanden 
bezig met de voorbereiding hiervan. Hier zijn we dan ook zeer dankbaar voor. Het belooft een spektakel 

te worden, waarbij lekker kan worden gegeten en veel mooie prijzen zijn te winnen. Verder is het 

natuurlijk fijn dat we elkaar ook even kunnen spreken op een informele manier. Hopelijk komt het 
zonnetje ons deze dag helpen om er een mooie dag van te maken.  

 

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: 06-19826740. 

 

 

Zending 

Ik wil u toch nog attenderen op het feit dat wij als christelijke school ook zending ophalen. Iedere maand 

wordt er namelijk een vast bedrag gestort naar Zending over Grenzen. Als school hebben wij een gezin 
die wij steunen. Wij vragen echt geen enorm bedrag van u, maar een kleine bijdrage zou wenselijk zijn. 



 

 

 

 
Christelijke basisschool ’t Kompas 

Sondelstraat 4 
8304 GA Emmeloord 

tel: 0527-613253 
cbshetkompas@aves.nl 

www.kompas-emmeloord.nl   

3 

Op maandag wordt de zending opgehaald in de groepen. Wilt u hieraan denken? Alvast bedankt namens 
het gezin dat wij steunen. 

 

Gordelroos 

Beste ouders, 

In groep 8 is bij één leerling gordelroos geconstateerd. Deze leerling is al bij de huisarts geweest en is al 
onder behandeling. De incubatietijd is al geweest en de leerling is al weer aan de beterende hand. 

 

Wat zijn de ziekteverschijnselen van gordelroos? 
Gordelroos begint met jeuk, tintelingen of een hevige, brandende of stekende pijn. Na 

enkele dagen verschijnen er blaasjes in groepjes op het lichaam, meestal rond de buik of 
taille. De blaasjes zitten bijvoorbeeld als een gordel om de linkerhelft van de borstkas, 

vandaar de naam gordelroos. Gordelroos kan echter op het hele lichaam voorkomen. 
Gordelroos kan bij uitzondering in of rond de ogen voorkomen, waardoor een ontsteking 

van de aangezichtszenuw kan ontstaan. Hierdoor kunnen zenuwen of een gedeelte van 

het gezicht beschadigd raken. 
Na 10 tot 14 dagen drogen de blaasjes in en ontstaan er korstjes, die er op een gegeven 

moment afvallen. Iemand kan nadat de ziekteverschijnselen zijn verdwenen last houden 
van (zenuw)pijn en tintelingen op de aangedane plek. Soms geeft gordelroos alleen jeuk 

en pijn, zonder vlekjes of blaasjes. 

 
Als u denkt dat uw kind deze symptomen heeft, kunt u dus het beste bij de huisarts langsgaan om hier 

naar te laten kijken. Tot die tijd kunt u uw kind beter thuis laten, omdat het ook besmettelijk kan zijn. Als 
school willen we dan wel geïnformeerd worden. Verder informatie over gordelroos kunt u vinden op de 

website www.rivm.nl. 

 

Schoolschoonmaak 

 

Afgelopen dinsdagavond is de schoolschoonmaak gehouden. We waren blij met de opkomst van zoveel 
ouders en het was ook erg fijn om te zien dat zoveel ouders plezier hadden tijdens het schoon maken. 

Sommige ouders voelden zich eigenlijk weer kind (zie afbeelding). Verder was het goed om te zien dat ook 
vaders aanwezig waren en zelfs kunnen schoonmaken. Na de schoonmaak hebben we koffie/ thee 

gedronken met elkaar en hebben we nog wat met elkaar gesproken. Hopelijk is er de volgende keer weer 

zo’n mooie opkomst en misschien zijn er nog wel meer ouders. Op deze manier houden we onze mooie 
school ook een beetje netjes. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.rivm.nl/


 

 

 

 
Christelijke basisschool ’t Kompas 

Sondelstraat 4 
8304 GA Emmeloord 

tel: 0527-613253 
cbshetkompas@aves.nl 

www.kompas-emmeloord.nl   

4 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Informatie Poiesz supermarkt 

 

De verbouwing verloopt voorspoedig en volgens planning. Op maandag 9 t/m woensdag 11 maart is de 
supermarkt gesloten en wordt de Sondelstraat ook afgesloten van 07.00- tot 16.30 uur. Dit wordt gedaan 

omdat er dan een bouwkraan wordt gebruikt en er een veilige situatie moet worden gecreëerd.  

 
 

 
 

Informatie schoolontwikkeling 

 
Deze week ben ik begonnen met groepsbezoeken en functioneringsgesprekken. Tijdens deze bezoeken let 

ik op of ik iets terugzie van wat we gezamenlijk hebben afgesproken over onze ambities die we hebben 

opgesteld in ons schoolplan. Deze kunt u trouwens vinden bij de kleuter- en bij de hoofdingang. Ook let ik 
op het pedagogisch klimaat in de groep. Hoe gaan de kinderen met elkaar om en hoe is de sfeer in de 

groep? Van de groepen die ik deze week heb bezocht werd ik erg blij, omdat ik zag dat het onderwijs erg 
goed was en dat de kinderen leuk met elkaar omgingen. Ook de doelen die ik in de klas zag hangen 

maakten mij supertrots. In onderstaande afbeeldingen ziet u doelen die al inzichtelijk worden gemaakt bij 

de kleuters. Als ouders kunt u hier natuurlijk ook met de leerkracht en met uw kind over praten. De 
conclusie die ik hier wil schrijven is de volgende: als school maken wij mooie stappen in onze professionele 

ontwikkeling en ik ben dan ook trots op mijn team, want het is topsport wat zijn bedrijven. 
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Met vriendelijke groet namens het team, 
 

Henri Romkes (dir.) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Bijlage:  - Bijdrage BSO De Kameleon 

 

 

BSO De Kameleon 
 

 

Spionnen armband 

Tot aan de voorjaarsvakantie hebben we 
activiteiten gedaan over het thema 

Spytectives. Echte spionnen hebben een 
spionnen horloge, deze horloges zitten 

vol met spionnen snufjes. De kinderen 
van de Kameleon hebben hun eigen 

spionnen horloge ontworpen. Nu kunnen 
de geheime missies beginnen. 

 

 
007 Spionnen cocktail 

De Wodka Martini is het populairste drankje 
ter wereld dankzij James Bond. 'Shaken, not 

stirred' is één van de bekendste quotes uit de 
Bond-films en boeken. Bij de Kameleon 

hebben we een eigen versie gemaakt: onze 
007 Spionnen cocktail. We mixten een beetje 

seven-up en appelsap en i.p.v. de olijf 
prikten we een druif aan onze prikker. Proost! 
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Valentijn koekjes 
Tijdens Valentijn hebben we samen 

koekjes gebakken, dit natuurlijk helemaal 
in Valentijn stijl. Het deeg staken we uit 

in de vorm van hartjes. De koekjes 
mochten de kinderen na het bakken mee 

naar huis nemen om samen met hun 
ouders te delen. 

 
 

Aquarium 
Het leek ons leuk om een aquarium op de 

groep te plaatsen. We hebben de daad bij 
het woord gevoegd en nog voor de 

voorjaarsvakantie het aquarium ingericht 

met planten en water. Na de 
voorjaarsvakantie hebben de kinderen met 

meester Sander de vissen gekocht. De 
vissen moeten nog even wennen aan hun 

nieuwe huis, maar zwemmen al lekker rond.  
 

Alle gekheid op een stokje 
In de voorjaarsvakantie deden we allerlei gekke, grappige en een beetje 

vreemde activiteiten rondom het thema Alle gekheid op een stokje. 
Zo maakten we een lunch op een stokje en een fruit- en groentespiesje. 

Er werd van zijde, klei, ijzerdraad en veren een vreemde vogel gemaakt in 
de meest bonte kleuren.  

Bij de activiteit ‘raar haar’ tekenden de kinderen een gek gezicht op een 
papier. Daarna werd het haar gemaakt door een beetje verdunde verf 

omhoog te blazen met een rietje. De gezichten kregen haar in alle kleuren 

van de regenboog!  
 

    
 

 
Groen moet je doen 
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Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met het thema 
Groen moet je doen. Spelenderwijs gaan we de komende 

weken aan de slag met onderwerpen als: energie, natuur, 
vervuiling, recycling en duurzaamheid. We hopen ook 

veel buiten te kunnen spelen. Kinderen die veel buiten 
zijn in een groene omgeving ontwikkelen zich beter en 

kunnen zich beter concentreren. Het is goed voor hun 
gezondheid en – het allerbelangrijkste – het geeft ze 

enorm veel plezier. 
 

 
Oudercommissie 

Wilt u graag meedenken over de kwaliteit van de Kameleon? Geef u dan op 
voor de oudercommissie. Samen met ouders van andere BSO locaties heeft 

u inspraak over verschillende onderwerpen binnen de kinderopvang van 

SKN. Heeft u interesse? Geef dit aan bij het team van de Kameleon! 
 

 
Openingstijden Kameleon  

Wij zijn 5 middagen en 3 ochtenden open. 
 

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. 
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