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“ In de peiling” 
 

Nieuwsbrief nr. 10                  Schooljaar: 2020 – 2021                   Datum: 04 juni 2021 
  

Agenda   

02 juli   : Peiling nr. 11 
 

 

Bijbelrooster 

Week 23 (07/06 - 11/06) – Wie had dat gedacht?  

Handelingen 9: 32-43 en 12: 1-19  
Petrus maakt de zieke Eneas beter en wekt Tabita op uit de dood. Later wordt hij gevangen genomen, 

maar in de nacht wordt hij bevrijd door de een engel. 
_____________________________________________________________________________________ 

Week 24 (14/06 - 18/06) – Een bijzonder verhaal  
Handelingen 13: 1-49 en 16: 11-18  

Paulus gaat op reis met een bijzonder verhaal. Hij vertelt de oude verhalen van Israël en hij maakt duidelijk 

dat die verhalen vervuld zijn met de komst van Jezus. In Filippi bevrijden Paulus en Silas een jonge vrouw 
van een geest die maakt dat ze de toekomst kan voorspellen. 

_____________________________________________________________________________________ 
Week 25 (21/06 - 25/06) – Niet stil te krijgen  

Handelingen 16: 19-40 en 19: 13-20  

De eigenaren van de waarzegster uit het verhaal van vorige week zijn niet blij met wat er gebeurd is. Ze 
zorgen ervoor dat Paulus en Silas gevangen worden gezet, maar midden in de nacht gaan de deuren van 

de gevangenis open. In Efeze proberen een paar Joodse geestenbezweerders hetzelfde te doen als Paulus. 
_____________________________________________________________________________________ 

Handelingen 19: 21-40, 21: 27-39 en 27: 1-13  

De zilversmid Demetrius ziet de bui hangen: Als iedereen Paulus gelooft, koopt straks niemand meer een 
beeldje van Artemis. Hij brengt de stad in rep en roer. Later ontstaat ook in Jeruzalem onrust, nu omdat 

de Joodse inwoners vinden dat Paulus verkeerde dingen zegt. Ook lezen we dat Paulus besluit om per schip 
naar Rome te gaan. 

 
 

Voorwoord 

De laatste fase van schooljaar 2020/2021 is ingegaan. Het was ‘weer’ een bijzonder jaar. Een jaar waarin 

een aantal weken geen fysieke lessen konden worden gegeven en een jaar waarin we nog steeds beperkt 
zijn op school door de maatregelen die genomen moeten worden. Gelukkig kan ik op dit moment schrijven 

dat het rustig is op school wat Corona betreft. Alle groepen zijn op school en de leerkrachten zijn allemaal 
gezond. De laatste periode is ingegaan en dit betekent dat we nog een aantal drukke weken voor de boeg 

hebben. We hebben ervoor gekozen om de Cito`s af te nemen vanaf 14 juni. Dit zal ongeveer twee weken 
in beslag nemen. Op deze manier hopen we te zien welke resultaten er zijn geboekt en of onze aanpak 

effectief is gebleken in de laatste maanden. Verder zijn we druk bezig om de formatie te vormen. Er gaan 

ons namelijk een paar leerkrachten verlaten en er komen een viertal leerkrachten voor terug. Verderop in 
deze nieuwsbrief zal ik hier wat uitgebreider bij stilstaan. 

 
We hopen en bidden dat we de laatste weken op een ‘normale’ wijze kunnen afsluiten en dat er straks 

weer meer mogelijk is binnen de school. Het is goed dat wij en ook u als ouder (s) hierom blijven bidden. 
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Financiën Tussenschoolse opvang 

Vanaf 16 december hebben de TSO-kinderen geen gebruik meer gemaakt van het overblijven. Ook tot aan 

de zomervakantie zullen ze hier geen gebruik meer van maken. Omdat we volgend schooljaar overgaan 
naar het continurooster is er een eindafrekening gemaakt. 

Omdat u de TSO vooruit betaald heeft, hebben overblijfcoördinator Angelique Boer en administratief 
medewerker Annet Oosting berekend hoeveel u terugkrijgt. Ook de verrekening van schooljaar 2019-2020 

en de overgebleven strippen is hierin meegenomen. Dit is 3 juni jl. overgemaakt op het rekeningnummer 

wat bij ons bekend is. 
 

Financiën Tussenschoolse opvang 

Hallo allemaal, 

Het schooljaar is bijna voorbij en we hebben regelmatig berichten geplaatst in de 

peiling. Gelukkig hebben veel ouders de vrijwillige bijdrage betaald, maar er zijn 

nog steeds ouders die de ouderbijdrage nog niet betaald hebben. Naar aanleiding 

van onze laatste oproep (april) is er geen betaling gedaan. Hierbij toch de 

dringende oproep om het bedrag van 20 euro per kind te voldoen. 

Wilt u weten wat de school met deze bijdrage doet? Meld u dan via het 

emailadres: ocomhetkompas@gmail.com . Wij zoeken namelijk ook twee ouders 

die in het nieuwe schooljaar, de boekhouding van dit schooljaar willen 

controleren. Daarbij zoeken wij ook een ouder die komend jaar met de 

commissie mee wil draaien. Na volgend jaar, hebben wij namelijk een nieuw lid 

nodig. Zoals gemeld is de tijdsbesteding echt niet hoog. Dit jaar was wel pittig, 

omdat de commissie nog geen automatische incasso kon instellen. Maar dat is na 

een jaar bestaan, wel mogelijk. Dus voor komend jaar zullen we dat in gaan 

regelen. 

Hierbij nog de betaalgegevens: 

€ 20,00 per kind o.v.v. volledige naam/namen kind(eren) 

Rek.nr.: NL55RBRB0787678813 (regiobank) 

Met vriendelijke groet, 

Namens activiteitenvereniging CBS het kompas, 

Rudi Luimes en Timo Bakker 

 

 

Bedankwoordje overblijfouders 

Hallo ouders van de overblijfkinderen, 

Zoals jullie weten houdt de overblijf voor ons op en dat vinden wij erg jammer. Helaas hebben we niet 
officieel gedag kunnen zeggen tegen de kinderen, vandaar dit bericht. We hebben het met veel plezier en 
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liefde gedaan en zullen het gaan missen. We willen jullie bedanken voor het vertrouwen die jullie in ons 

hebben gehad om uw kind bij ons over te laten blijven.  
 

KINDEREN BEDANKT VOOR DE GEZELLIGHEID DIE WIJ MET JULLIE HEBBEN GEHAD! 
 

Groetjes, Angelique (overblijfcoördinator), Sabine, Ri- Janne, Margareth, Claudia, Marjanne, Lucindy, 

Bianca en alle invalouders. 
 

Uitslag leerling enquête  

De uitslag van de leerling enquête is bekend. Op zich is deze zeer positief te noemen, al moet ik hier wel 
bij vermelden dat er ook kinderen zijn die het wellicht wat minder naar hun zin hebben op school. Hopelijk 

blijft u met uw kind in gesprek en als er zorgen zijn omtrent het welzijn, is het goed om dit met de 
leerkracht, IB’ er of directeur te bespreken. We willen namelijk dat ieder kind zich veilig weet op ’t Kompas. 

De kinderen geven aan dat ze het zelf oplossen van ruzies wel moeilijk vinden. De bedoeling is dat we hier 

tijdens de kanjertrainingen nog extra aandacht aan besteden.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Informatie leerkrachten 

Zoals u wellicht al weet (ik heb dit al eerder gedeeld) gaan ons volgend schooljaar drie leerkrachten 
verlaten: juf Leony (groep 1/2), juf Suzanne (groep 7/8) en juf Ada (IB ‘ er). Voor deze collega’s zijn wij 

dus op zoek gegaan naar nieuwe collega’s en ik kan u zeggen dat dit inmiddels is gelukt. De namen maak 
ik volgende week bekent, want dit moet in afstemming met andere scholen. 

 
Juf Simone van groep 1B/2B, heeft vorige week bekendgemaakt dat ze in verwachting is van haar tweede 

kindje. Op dit moment heeft ze nog wel wat ongemakken, maar hopelijk kan ze haar werk snel weer 

oppakken. Wij wensen haar een voorspoedige zwangerschap toe en bovenal Gods zegen. 
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NPO- gelden 

NPO betekent Nationaal Programma Onderwijs. Iedere school in Nederland krijgt afhankelijk van het aantal 

leerlingen een zak met geld. Het is de bedoeling dat we de kinderen en leerkrachten extra hulp kunnen 
bieden bij de opgelopen onderwijsvertragingen. We hebben er voor gekozen om een extra leerkracht (0,6 

Fte) aan te nemen die ondersteuning biedt aan de groepen die dit het meeste nodig hebben. Ook deze 
leerkracht is inmiddels gevonden. De naam maak ik ook volgende week bekent. Verder willen we een 

gedeelte van het geld gebruik voor de scholing van het team t.b.v. Close Reading (begrijpend lezen). Uit 

de analyse blijkt namelijk dat het begrijpend lezen op school beter kan. Doordat wij dit jaar een nieuwe 
methodiek zijn begonnen met begrijpend lezen, is het goed om deze scholing te volgen. Dit komt natuurlijk 

ook weer ten goede aan het onderwijs van uw kind. 
 

 

Groepsindelingen 

Helaas kan ik u nog niet de volledige groepen sturen met de namen van de leerkrachten en de kinderen, 

omdat we nog niet zover zijn. Er zijn nog een paar twijfelgevallen wat doublures betreft en ook zijn de 

namen van alle leerkrachten nog niet bekend.  
 

Wel kan ik u de groepsnamen van volgend jaar al noemen. Ook volgend jaar starten we met 10 groepen, 
waarvan 2 kleutergroepen. 

 

Groep 1A/2A             juf Annet 
Groep 1B/2B             juf Simone en nieuwe leerkracht 

Groep 3                    juf Carolien en juf Nienke B 
Groep 4A                  juf Babs en nieuwe leerkracht  

Groep 4B/5B             juf Judith      
Groep 5                    juf Gerrie en juf Nienke v N 

Groep 6                    juf Rianne en juf Claudia 

Groep 7A                  meester Jaap 
Groep 7B                  juf Juanita en nieuwe leerkracht 

Groep 8                    meester Anne Wiebren 
 

 

Extra leerkracht vanuit NPO; zij zal werkzaam zijn in de groepen 4, 5 en 6. 
 

schoolreisje 

Zoals al eerder is gedeeld, is er voor onze school geen schoolreisje. De versoepelde maatregelen kwamen 
net te laat en daarom hebben we ‘uitgepakt’ met het meester- en juffenfeest. Natuurlijk weegt dit niet op 

tegen een schoolreisje, maar hopelijk kunnen we het volgend schooljaar wel door laten gaan. We kiezen 
er nu voor om de laatste periode wat meer rust binnen school te krijgen, omdat de laatste week ook vol 

zit met allerlei feestjes op school. Zoals al eerder vermeld, beginnen de Cito’s over een paar weken en 

hopelijk zien we dan weer groei bij de kinderen.  
Verder is het natuurlijk altijd mogelijk dat de leerkrachten zelf nog iets leuks doen met de kinderen. Ik kan 

mij voorstellen dat er nog een aantal groepen met mooi weer naar het park gaan, een watergevecht 
houden, etc.  

 

fietsen 

De laatste tijd merken we dat er meer kinderen op de fiets naar school komen, het zijn er rond de 60. Ik 

wil u er toe oproepen om echt te kijken of dit nodig is. Kinderen die in de Zuidert wonen, kunnen gewoon 

lopend naar school komen. De ruimte voor fietsstalling is beperkt en lopend naar school levert ook minder 
gevaar op in het verkeer. Wilt u hierop toezien? 
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prijswinnaars tekening 

 

Alle kinderen hadden een kleurplaat gekregen over het Pinksterfeest. 
Er waren 122 kinderen die de kleurplaat prachtig hadden ingekleurd en deze hadden ingeleverd bij de 

juf/meester. 
Het was dan ook een hele klus om uit elke groep een winnaar te kiezen, maar het is gelukt. 

Dit zijn de winnaars! 

 
Groep 1: Teye 

Groep 2: Esmee 
Groep 3: Zofia 

Groep 4: Jens 
Groep 5: Anna 

Groep 6: Sebastian 

Groep 7: Rickelt 
Groep 8: Kyano 

 
We zijn trots op alle kinderen die hebben meegedaan aan de kleurwedstrijd! Leuk, het waren allemaal 

prachtige tekeningen. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Tot slot 

Er zijn veel redenen tot dankbaarheid en zo voelen wij dat ook binnen de school. Iedere dag mogen we 
werken met uw kinderen en mogen wij iets bijdragen aan de toekomst van uw kinderen. Hopelijk vertellen 

ze  thuis ook wat er gebeurt op school.  Het lijkt wel of er meer afstand is gekomen met u als ouder(s) en 
dat is ook niet zo verwonderlijk. U mag immers de school niet meer in. Toch wordt er ook op afstand 

meegedacht en meegewerkt door ouders. Ik denk alleen maar aan de organisatie rondom de koningsspelen 

en het organiseren van het afscheid van groep 8 en het regelen van vervoer naar het kamp. En natuurlijk 
is er nog veel meer te noemen.  
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Ik moet denken aan het lied tienduizend redenen tot dankbaarheid (opwekking733). Een mooi lied om te 

beluisteren op een rustig moment. We willen dan ook God bedanken voor het feit dat we in deze tijd nog 
een christelijke school mogen zijn en dat we nog vrij het evangelie kunnen doorgeven aan de kinderen. 

 
Met vriendelijke groet namens het team, 

 

Henri Romkes (dir.) 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

Bijlage : - bijdrage SKN 
 

 
 

Een gezonde opvoeding geven 
Gezond eten en bewegen: iedereen weet dat het belangrijk is, maar hoe kunt u dat op een goede en 
praktische manier doen? Van 7 tot 11 juni is het de Week van de gezonde jeugd. Een goed moment om 

de kennis over gezonde voeding en beweging op te frissen en bij te spijkeren. Ouders van SKN-kinderen 
ontvangen daarom online SKN-opgroei-tips! met handige informatie en tips over dit onderwerp. Op de 

kinderdagverblijven en BSO’s gaan we die week lekker in de keuken aan de slag, zoals met voedselkunst 

en een smoothie. Ook maken de kinderen op de BSO kennis met ontspanningsyoga, we gaan in het bos 
wandelen en we organiseren een sportdag. 

SKN is altijd bewust bezig met voeding die niet te vet, te zoet en te zout is, want we geven graag het 
goede voorbeeld. Goed voorbeeld doet goed volgen, nietwaar? Bij kook- en bakactiviteiten gebruiken we 

zoveel mogelijk verse, onbewerkte ingrediënten. En wist u dat elk SKN-kinderdagverblijf een beweegcoach 

heeft? We willen daarmee het gezonde bewegen al op jonge leeftijd stimuleren. Op de BSO gaan we 
daarmee verder door kinderen zoveel mogelijk samen buiten te laten bewegen en sporten. Daardoor 

worden ze gezonder, fitter en sterker. Bovendien helpt samen spelen en bewegen bij de algemene en 
motorische ontwikkeling van kinderen en is het belangrijk voor hun sociale vaardigheden. Kortom, gezond 

eten en bewegen is niet alleen goed tegen overgewicht, maar heeft ook veel andere positieve gevolgen. 

Mocht u meer willen weten over ons voedingsbeleid, dan kunt u dat hier vinden: 
https://sknop.nl/kinderopvang/voedingsprotocol/. 
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