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“ In de peiling” 
 

Nieuwsbrief nr. 8               Schooljaar: 2020 – 2021                   Datum: 09 april 2021 
 

Agenda   

23 april   : Koningsspelen 
26 april   : Avesdag (leerlingen zijn vrij!) 

27 april   : Koningsdag (leerlingen zijn vrij!) 
30 april   : Peiling nr. 9 

01 t/m 16 mei  : Meivakantie 

 
 

Bijbelrooster 

Week 15 (12/04 - 16/04) – Mag ik bouwen?  

Ezra 5: 1 - 6: 22 en Nehemia 1: 1 - 2: 10  
De Israëlieten zijn terug in hun eigen land. Maar daar wonen ook andere mensen, die het maar niks vinden 

dat de tempel weer wordt opgebouwd. Zij sturen een gemene brief aan de koning, waardoor de bouw 

wordt stilgelegd. Later gaan ze toch weer aan de slag. 
Nehemia komt uit Jeruzalem en woont nu in de burcht Susa. Hij wil zijn volksgenoten helpen met de bouw 

van de tempel en krijgt toestemming van de koning. 
_____________________________________________________________________________________

Week 16 (19/04 - 23/04) – Steen voor steen  

Nehemia 2: 11- 20, Nehemia 3 en 4, en 8: 1-12  
Steen voor steen wordt gebouwd aan de tempel, de stadsmuur en de poorten. Andere volken proberen de 

Israëlieten tegen te werken, maar ze gaan toch door – net zo lang tot hun stad af is. Dan vieren ze feest 
voor de Heer. Ze lezen uit de wet van Mozes, over hoe God zijn volk altijd opnieuw bevrijdt. 

__________________________________________________________________________________ 

Week 17 (26/04 - 30/04) – Hoofd in de wolken  
Hooglied 2: 8-9, 4: 1-9 en 5: 2-8  

Koning Salomo schrijft een lied. Het gaat over twee geliefden. Of gaat het over God en de mensen? 
Waarschijnlijk allebei. God houdt van de mensen en mensen kunnen verlangen naar God – ook als hij niet 

zo dichtbij is als ze zouden willen. 
 

 

Voorwoord 

We hebben een paar enerverende weken achter ons liggen, waarbij ook bij ons op school een aantal 
besmettingen zijn geconstateerd en hierdoor een paar groepen in quarantaine hebben gezeten. We zijn 

dan ook dankbaar dat we nu weer het volledig aantal groepen op school hebben en dat de meeste kinderen 
ook gewoon op school aanwezig zijn. Ook wat betreft besmettingen binnen het team hebben we niets te 

klagen en kunnen we het met ons eigen personeel doen. Dit is voor de kinderen natuurlijk het beste. 
Hopelijk kunnen we dit volhouden tot aan de zomervakantie. 

 

Vorige week mochten we de kruisiging en opstanding van de Here Jezus herdenken. Eigenlijk moet ik 
schrijven dat we de opstanding mochten vieren, want dit is zo’n groot wonder. Hij heeft de dood 

overwonnen, zodat een ieder die dat gelooft het eeuwige leven krijgt. In de Patrijspoort (interne 
nieuwsbrief), heb ik het volgende couplet van een prachtig  lied geschreven die ik ook u niet wil onthouden. 
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Daar juicht een toon, daar klinkt een stem  

die galmt door gans' Jeruzalem  
een heerlijk morgenlicht breekt aan 

de Zoon van God is opgestaan. 
 

Als we dit met volle borst kunnen zeggen/ zingen, mogen we weten dat er een toekomst voor ons ligt die 

we ons eigenlijk niet kunnen indenken. Deze toekomst is zo mooi, want er is geen dood, geen angst, geen 
pijn, geen verdriet, geen………Alles zal zijn zoals God het in Zijn schepping heeft bedoeld. Laten we dus 

niet alleen stil staan bij de hectische tijd waarin we nu leven, want er ligt een mooi perspectief voor ons. 
 

 

Informatie gegevensdeling bij besmetting 

Onderstaande punten heb ik gehaald uit een nieuwe brief vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW). Dit heb ik gedaan omdat de brief best wel lang en talig is. In deze drie punten staat 

eigenlijk alles verwoord.  
 

- Als een leerling of leerkracht besmet is, vraagt de GGD ons om de contactgegevens van 
leerlingen uit dezelfde klas. Het gaat dan om de naam en geboortedatum van de leerling en het 

telefoonnummer van de ouders. 

- Dit vraagt de GGD om de verspreiding van corona tegen te gaan en u te kunnen helpen keuzes 
te maken in bijvoorbeeld testen en quarantaine. 

- Als school zijn we verplicht hieraan mee te werken. U kunt voor 16 april aangeven dat u dit niet 
wilt, dan zullen we uw gegevens niet doorgeven. 

 

Als hier verder vragen over zijn, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met mij. 
 

Met vriendelijke groet, 
Henri Romkes 

Directeur CBS ‘t Kompas 
 

 

Oudervereniging 

Hallo allemaal,  
  

Even weer een berichtje vanuit de oudercommissie.  
Het einde van het schooljaar raakt in zicht en al veel ouders hebben de ouderbijdrage betaald. Bedankt 

daarvoor! Er zijn nog ongeveer 1/3 van de ouders/verzorgers die wij willen vragen om de ouderbijdrage 
over te maken. Zie voor betaalgegevens onderaan de brief. Let op: check eerst even of je al betaald hebt, 

want soms wordt er dubbel overgemaakt.   

Dan, als commissie, is het onze hoofdtaak om de activiteitenkas te beheren. In het nieuwe jaar, willen wij 
door twee ouders een kascontrole uit laten voeren over schooljaar 2020/2021. Dus mocht je als ouder 

nieuwsgierig zijn, wat er met de ouderbijdrage is gebeurd, meld je dan aan via emailadres: 
ocomhetkompas@gmail.com  

Wij hebben maar twee ouders nodig en zullen de controlerende ouders, vragen om hun bevindingen te 

delen via, de dan eerst volgende, Peiling.  
Het was een jaar van het uitgevonden wiel, passen binnen de commissie structuur, die het inmiddels heeft. 

Via deze weg willen wij Annet Oosting bedanken voor alle inzet om ons hierbij te ondersteunen. Omdat we 
nu al een jaar bestaan en de eigen bankrekening hebben, kunnen we volgend jaar met automatisch incasso 

werken. Gelukkig, want dat zal de meesten van ons, werk besparen. Hier zal u in het nieuwe schooljaar 
een formulier voor ontvangen.  

En als afsluiter: Als commissie is het fijn om versterking te krijgen. Voor 1 van de 2 leden is volgend 

schooljaar, zijn laatste jaar. Een nieuw lid kan dan, komend jaar, een jaartje meekijken. Over wat voor een 
tijdsbelasting praten we dan? U moet denken aan 1 uur per maand, dus een schijntje van uw tijd. Enige 

affiniteit met financiën? Meld u dan aan via het emailadres: ocomhetkompas@gmail.com. 
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Met vriendelijke groet, 
Namens activiteitenvereniging CBS ‘t Kompas, 

Rudi Luimes en Timo Bakker 
 

 

€ 20,00 per kind o.v.v. volledige naam/namen kind(eren) 
Rek.nr.: NL55 RBRB 0787 6788 13 (Regiobank) 

T.n.v.: Activiteitenvereniging van CBS ’t Kompas 

 
 

Zending 

Als christelijke school willen wij ook iets uitdragen naar onze naaste. Dit kan dichtbij, maar dit kan natuurlijk 
ook ver weg zijn. Een voorbeeld hiervan is de familie die wij ondersteunen uit Roemenië. Onderstaande 

tekst heb ik al eens gedeeld met u, maar het is goed om dit weer eens te lezen. 

Sinds april 2017 steunen we de familie Cioropan Rupa uit Roemenië. Het gezin bestaat uit vader 
Virgil, moeder Mihaela Mariana en hun kinderen Marius Lucian, Ana Maria en Sebastian. 

Vader en moeder hebben weinig of geen onderwijs gehad. Mihaela kan niet lezen of schrijven. 
Hun kansen op de arbeidsmarkt zijn in een streek waar de werkeloosheid zo groot is, zeer klein. 
Virgil heeft dan ook geen vast werk, hij pakt waar en wanneer hij kan, iedere klus aan die hem 
wordt geboden. In de zomer lukt dat regelmatig, maar in de winter is er geen werk. Het gezin 
moet dan rond zien te komen van het kleine beetje dat aan kindertoeslag wordt uitgekeerd. Dit 
redden ze lang niet. 

Het is belangrijk zulke gezinnen te ondersteunen waar dat kan. We willen u dan ook vragen 
voor ze te bidden en u kunt hen verder ondersteunen door zendingsgeld mee te geven naar 
school. Dit verzamelen we op maandag. Zo kunnen we als school een steentje bijdragen. Ook 
leren de kinderen zo te denken aan hun medemens. 

Het hoeft dus niet veel te zijn, want alle kleine beetjes helpen. OP MAANDAG WORDT DE ZENDING DUS 

OPGEHAALD! Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

 

Snoepen 

De laatste tijd krijg ik steeds meer te horen van leerkrachten dat sommige kinderen best veel snoep, koek, 

etc. bij zich hebben tijdens de lunch, of het fruit eten. Het is de bedoeling dat uw kind zoveel mogelijk 
gezonde dingen mee krijgt. Zie hiervoor ook wat er in de schoolgids (website) staat geschreven. Wilt u 

hierop letten?  

 
 

Overlast in de buurt en op de schoolpleinen 

Afgelopen week heb ik een overleg gehad met de politie, buurtwerker, gemeente en mijn collega directeur 
van Windkracht 10. Tijdens dit gesprek hebben wij onze zorgen geuit over het gedrag van een aantal 

kinderen/ jongeren uit de buurt. De namen zijn bekend bij de politie en deze horen bij kinderen van onze 

school, die van Windkracht, jongeren uit de buurt en van jongeren uit andere gedeeltes van Emmeloord. 
Deze kinderen/ jongeren zorgen voor veel vandalisme op de schoolpleinen, maar ook bij (oudere) bewoners 

in de Zuidert. Er zijn bijvoorbeeld kinderen die eieren gooien in de schoollokalen, maar ook eieren gooien 
tegen de ramen van huizen. Hier moet een einde aan komen. Zelf zie ik ook veel gedoe met kinderen na 

schooltijd. Hier heeft de naschoolse opvang veel hinder van. Een gevolg kan zijn om het schoolplein niet 
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meer toegankelijk te maken bij aanwezigheid van de BSO. Dit heeft niet onze voorkeur, omdat we zulke 

mooie schoolpleinen hebben die ook door de buurt mogen worden gebruikt.  
 

De bedoeling is om in gesprek te komen met de ouders en met de kinderen/ jongeren die deze problemen 
veroorzaken. Dit word verder uitgewerkt. Tot die tijd wil ik u vragen om uw kind goed in de gaten te 

houden en het gesprek aan te gaan. Met wie gaan ze om? Waar zijn ze geweest en wat hebben ze gedaan? 

Ik schrijf dit niet zomaar, ik maak mij ernstige over sommige kinderen en over de buurt. Ook hoor ik 
geluiden op school dat er kinderen zijn die niet meer buiten durven spelen. Dit moet stoppen! Gezamenlijk 

kunnen we ervoor zorgen dat de naam van de buurt weer beter wordt. Hopelijk helpt u mee.  
 

Tijdens het gesprek is ook gesproken over een mooi initiatief die is ontstaan uit een aantal betrokken 

ouders. Zij willen graag toezicht houden op het plein na schooltijd, waardoor de kinderen op een veilige en 
verantwoorde manier kunnen spelen. Naar ik heb begrepen hebben zij contact opgenomen met de 

buurtwerker. Als ik hier meer informatie over krijg, deel ik het mee, maar misschien wordt u dit ook wel 
via het wijkplatform meegedeeld. Wordt dus vervolgd! 

 
 

Luizen 

Doordat het op dit moment niet mogelijk is om de luizenpluis te organiseren, wil ik u oproepen om 

regelmatig uw kind te onderzoeken. Natuurlijk delen wij het mee als er luizen zijn geconstateerd, maar als 
u er tijdig bij bent, is de uitbraak misschien niet zo groot. 

 
 

Leerling - enquête  

Om zich goed te ontwikkelen, is het van wezenlijk belang dat een kind kan opgroeien in een veilige 
omgeving. Een sociaal veilig schoolklimaat hoort daarbij. Wij nemen daarom jaarlijks een Leerling-enquête 

af om een beeld te krijgen hoe onze leerlingen de school ervaren. Het geeft ons bovendien waardevolle 

informatie over wat onze leerlingen vinden van de school, het onderwijs en het team. 
In de periode van 1-4 tot 30-4 zullen alle leerlingen van groep 5 t/m 8 gevraagd worden hun mening te 

geven. De leerlingen vullen een vragenlijst op de computer in. De Leerling-enquête wordt onder schooltijd 
uitgevoerd. De gegevens worden professioneel en anoniem verwerkt in het digitale centrum 

MijnOnderzoekcentrum. 

De resultaten van dit onderzoek helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en te verbeteren. 
De uitkomst wordt besproken met het team en de MR. 

 
 

Schoolreisje/ kamp 

Mij is opgeroepen vanuit het bestuur om verwachtingen omtrent kamp (groep 8), musical, schoolreisje 
enigszins te temperen. Hier kan ik niet veel over schrijven, want het lijkt wel of het per dag anders is. Sinds 

deze week lijkt het dat er een paar versoepelingen komen. We zijn dus echt afhankelijk van wat wel, of 

niet mogelijk is. Als er mogelijkheden zijn, gaan we die natuurlijk benutten. Als u vragen of ideeën heeft, 
lijkt het mij goed om de leerkracht van uw kind te benaderen. 

 
 

Tot slot 

Het was deze keer best veel informatie, maar ik wil u zo goed mogelijk op de hoogte houden van het reilen 
en zeilen van onze school. Hopelijk blijft u op deze manier op de hoogte van de ontwikkelingen. Als u toch 

vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met mij, of met de leerkracht van uw kind. 

Communicatie is een belangrijk middel binnen een school, ook de communicatie naar ouders toe is hierin 
erg belangrijk. Dit gaat helaas niet altijd goed. Soms vergeten we iets, soms wordt iets verkeerd 

geïnterpreteerd. Voor sommige ouders delen we te veel, voor sommige te weinig. Hoe het ook zij: We 
proberen het zo goed mogelijk te doen. Het was dan ook erg fijn om een bericht te lezen van een ouder 

die een compliment gaf over de duidelijke berichtgeving. Dat doet ons (vooral in deze tijd) erg goed. 
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Met vriendelijke groet namens het team, 
 

Henri Romkes (dir.) 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Bijlage:  - bijdrage SKN 

              

 
 

 
BSO-kinderen SKN gaan in geldzaken 

‘Talenten’ is het thema waar we de komende tijd op de BSO’s van SKN mee aan de slag gaan. Heeft uw 

kind talent om goed met geld om te gaan? Tijdens de Week van het geld van 22 tot en met 26 maart gaan 
we het hebben over geld en hoe je daar als kind verstandig mee kunt omgaan. De kinderen kunnen 

knutselen met geld en we gaan allerlei spelletjes en activiteiten doen om hen bewuster te maken van geld.  
Wist u dat 69% van de kinderen tussen 5 en 12 jaar zakgeld krijgt? Zodra een kind goed kan tellen, kun 

je het zakgeld geven. Daarmee kan je kind leren dat geld niet onbeperkt is. Je kind moet het uitgeven van 
geld doseren, want anders heeft hij of zij niet genoeg tot het volgende zakgeld. We gaan dus spelenderwijs 

bezig met geld uitgeven, sparen en lenen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die al jong leren om met geld 

om te gaan op oudere leeftijd vaak beter zijn in sparen. Genoeg redenen dus om tijdens de Week van het 
geld het talent voor geldzaken op de BSO verder te ontwikkelen. 

 
 

 

 
 

 
 


