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“ In de peiling” 
 

Nieuwsbrief nr. 9                   Schooljaar: 2020 – 2021                   Datum: 30 april 2021 
  

Agenda   

01 t/m 16 mei  : Meivakantie 
23 en 24 mei  : Pinksteren 

03 juni   : Schoolfotograaf 
04 juni   : Peiling nr. 10 

 

 

Bijbelrooster 

Week 20 (17/05 - 21/05) – Wat krijg ik nou?  
Handelingen 2: 1-13 en 41-47 en 3: 1-10  

Met Pinksteren ontvangen de leerlingen van Jezus de heilige Geest. Misschien begrijpen ze zelf niet precies 
wat er gebeurt, en ook de mensen in Jeruzalem vragen zich af wat er aan de hand is. Maar het is 

onmiskenbaar: Gods kracht werkt in de mensen. De leerlingen vormen met elkaar een kring waarin ze alles 

delen. Er gebeuren wonderlijke dingen, zoals een verlamde man die weer kan lopen. 
_____________________________________________________________________________________

Week 21 (25/05 - 28/05) – Niet te houden  
Handelingen 4: 1-22, 4: 32-37 en 5: 17-26  

Jezus is naar de hemel gegaan. Maar toch is zijn verhaal nog lang niet afgelopen! Na Pinksteren gaan de 

leerlingen van Jezus door met wat Jezus begonnen is. De leiders van het land vinden het niet goed, maar 
ze zijn niet te houden. 

_____________________________________________________________________________________ 
Week 22 (31/05 - 04/06) – Wie wijst jou de weg?  

Handelingen 5: 27-42, 8: 26-40 en 9: 1-31  

De apostelen mogen niet meer over Jezus praten, maar dat doen ze toch. Petrus vertelt dat hij liever 
gehoorzaam is aan God dan aan de Joodse leiders. Een belangrijke man uit Ethiopië leest in de bijbel, maar 

hij begrijpt het niet. Filippus wijst hem de weg door de oude verhalen, waarin het verhaal van Jezus 
zichtbaar wordt. Saulus zit achter de volgelingen van Jezus aan, maar dan wordt hij zelf door Jezus 

geroepen. Vanaf dat moment wijst Jezus hem de we 
 

 

Voorwoord 

Gelukkig lijkt het weer wat rustiger te zijn op school wat coronabesmettingen betreft. Nadat een tweetal 
groepen in quarantaine heeft gezeten, zijn de groepen nu al weer een aantal weken volledig op school. 

Hier zijn we erg dankbaar voor, ook gezien het feit dat de leerkrachten tot nu toe allemaal gezond zijn 
gebleven. Dit zorgt voor continuïteit en structuur voor de kinderen. Hopelijk mogen we genieten van de 

meivakantie en krijgen we er ook nog een beetje zon bij. Misschien dat er over een paar weken weer wat 
versoepelingen mogelijk zijn en dat we weer wat meer mogelijkheden hebben binnen de school. Na de 

meivakantie gaan we alweer de laatste periode in van dit schooljaar. Met acht weken is het dan alweer 

zomervakantie. Tot die tijd hebben we natuurlijk nog veel te doen en zal er vast nog veel op ons en op de 
kinderen afkomen. Gelukkig mogen we weten dat wij een God hebben die ons kracht en moed geeft om 

door te gaan. Met deze wetenschap mogen wij dit mooie vak als leerkracht uitoefenen en mogen we iets 
betekenen voor de kinderen die wij voor ons hebben in de klas. 
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schoolfotograaf 

Zoals u in de agenda kunt lezen, komt 3 juni de schoolfotograaf op school. De fotograaf kan coronaproof 

werken. Het is helaas niet mogelijk om broer/zussen foto’s te nemen, omdat we de cohorten gescheiden 
moeten houden binnen school. Afgesproken is dat er een groepsfoto wordt gemaakt en waarschijnlijk nog 

een portretfoto van ieder kind. U kunt natuurlijk zelf beslissen, of u deze afneemt. Informatie hierover 
ontvangt u te zijner tijd. 

 

Koningsspelen 

Wat hebben we een leuke reacties gehad van ouders, maar vooral van de kinderen. “Dit was de leukste 

dag van mijn leven!” is bijvoorbeeld een opmerking die wij veel hebben gehoord van verschillende kinderen. 

Het springkussen was natuurlijk een groot succes, maar ook de spelletjes die gespeeld werden op het plein 
vonden de kinderen erg leuk om te doen. Iedereen was toe aan een feestje en gelukkig hebben we dit 

kunnen realiseren. Speciale dank gaat dan ook uit naar de commissie die dit heeft georganiseerd. Het 
programma zat echt prima in elkaar. Ook wil ik de sponsor van de appels bedanken. Zowel kinderen als 

leerkrachten hebben hier heerlijk van gegeten. 

 

Schoolreisje 

Helaas is het dit jaar niet mogelijk om op schoolreisje te gaan. Schoolreisje stond gepland voor 18 mei, 

maar dit komt helaas te vroeg. De afspraken die gemaakt zijn, schuiven dus weer een jaar op. De 
groepen zullen wel met alternatieven komen om toch iets te doen. Hierbij denk ik aan: spelletjes in het 

park, een speurtocht in de wijk, etc. 
 

Informatie Leerkrachten 

Juf Leonie van groep 1B/2B gaat na dit schooljaar met  pensioen. Zij gaat ons (waarschijnlijk) niet helemaal 

verlaten, want ze wil graag nog hand- en spandiensten verlenen binnen de school. Hier maken wij natuurlijk 
graag gebruik van en zo blijft ze ook nog betrokken bij ’t Kompas. Ook juf Suzanne (groep 7A/8A) gaat 

ons verlaten. Zij wil graag een volledige baan en gaat proberen een andere school te vinden. We hebben 
al twee nieuwe leerkrachten gevonden. Helaas kan ik deze namen nog niet aan u doorgeven, omdat wij 

hebben afgesproken dat we dit tegelijkertijd kenbaar maken aan de ouders. Nog even geduld dus.  
 

Telefoongebruik kinderen 

Een telefoon is een handig apparaat, maar het kan ook gevaarlijk zijn. Deze week heb ik berichtjes gelezen 

(die een leerkracht mij liet zien), waarbij de scheldwoorden niet gering waren. Wilt u eens met uw kind in 
gesprek gaan over het gebruik van de telefoon en mag u meekijken in de telefoon van uw kind? Zoals u 

zult weten is het schelden, of buitensluiten via de telefoon heel gemakkelijk om te doen, maar het kan 
zoveel schade opleveren. In de klassen spreken we hierover met de kinderen in de vorm van de 

Kanjertraining, maar het is ook goed om hier thuis over door te spreken. Het kan zijn dat u ook een bericht 
krijgt via de leerkracht van de groep waarin uw kind zit, maar het lijkt mij goed om het hier ook te 

benoemen.  
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Tot slot 

 

Het team van CBS ’t Kompas wenst u allen een fijne vakantie toe. Geniet van elkaar en blijf gezond! 
 

Met vriendelijke groet namens het team, 
 

Henri Romkes (dir.) 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
              

 
 

 
 

 

 
 

 
 


