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“ In de peiling” 
 

Nieuwsbrief nr. 1 schooljaar: 2021 – 2022  datum: 03 september 2021 
 

Agenda 

01 oktober    : Peiling nr. 2 
 

 

Bijbelrooster 

 

Week 36 (06/09 - 10/09) – Er zit een luchtje aan  
Genesis 27: 1-46  

Isaak wordt oud en wil zijn zoon de zegen geven. Jakob doet zich voor als Esau en krijgt zo de zegen van 
de oudste. Esau is woedend op zijn broer. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Week 37 (13/09 - 17/09) – Zeg jij ook ja?  

Genesis 28: 10-22 en 29: 1-20  
Jakob vlucht de woestijn in. Als hij bij Betel ligt te slapen, ziet hij een ladder naar de hemel en engelen die 

naar boven en beneden gaan. De Heer belooft dat hij Jakob zal beschermen. Na een lange reis komt Jakob 
bij zijn oom Laban terecht, waar hij verliefd wordt op Rachel. Als hij zeven jaar voor Laban werkt, mag hij 

met Rachel trouwen. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Week 38 (20/09 - 24/09) – Tel ik mee?  
Genesis 29: 21-35 en 30: 1-24  

Na zeven jaar werken trouwt Jakob met de dochter van Laban. Maar op de ochtend na de bruiloft ontdekt 

hij dat niet Rachel de bruid is, maar haar oudere zus Lea. Vervolgens trouwt Jakob ook nog met Rachel en 
belooft hij nog eens zeven jaar voor Laban te zullen werken. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Week 39 (27/09 - 01/10) – Is dit eerlijk?  
Genesis 30: 25-43 en 31: 17-24  

Lea en Rachel zijn allebei moeder geworden. Na de geboorte van Jozef zegt Jakob tegen Laban dat hij 

terug wil gaan naar het land waar hij vandaan komt. Ze maken een afspraak over de verdeling van de 
kudde: de zwarte en gevlekte dieren zijn voor Jakob. Jakob legt takken in de drinkbakken, waardoor veel 

gevlekte dieren geboren worden. 
 

 

Voorwoord 

Het nieuwe schooljaar 2021-2022 is alweer twee weken gestart. Wat zijn we blij en dankbaar dat we de 

kinderen weer in goede gezondheid mogen ontvangen. Een start van een nieuw schooljaar is altijd 

spannend, voor zowel leerkrachten als kinderen. De eerste weken wordt er veel energie gestoken in 
groepsvorming. We noemen dit ook wel de ‘gouden weken’. Tijdens deze weken leren de kinderen elkaar 

en de leerkracht (en) beter kennen en worden er gezamenlijke afspraken gemaakt.  
 

Wij hopen en bidden dat we het nieuwe schooljaar op een ‘normale’ manier mogen voortzetten. Hopelijk 

blijven we met zijn allen gezond en hoeven we geen groepen naar huis te sturen. Ook willen we stappen 
maken wat betreft onze onderwijskundige ontwikkelingen. Verderop in de nieuwsbrief ziet u waar wij aan 

gaan werken dit schooljaar.  



 

 

 

 
Christelijke basisschool ’t Kompas 

Sondelstraat 4 
8304 GA Emmeloord 

tel: 0527-613253 
cbshetkompas@aves.nl 

www.kompas-emmeloord.nl   

2 

Wij mogen geloven dat wij dit alles mogen doen onder de zegen van God. Met deze wetenschap kunnen 

wij met een gerust vertrouwen het nieuwe schooljaar ingaan. Ik wens u en ons allen een plezierig en 
leerzaam schooljaar toe.  

 

Zegen ons Algoede, 
neem ons in Uw hoede 
en verhef Uw aangezicht, 
over ons en geef ons licht. 
 
 

 

Welkom 

Dit schooljaar starten we weer met het vermelden van de nieuwe leerlingen.  
We heten Jaiyden de Boer, Mathijs Kup, Annejo Righolt, Evi Stobbe (1A/2A), Lieke Rook, Jelmer Snip, 

Hannah Dikken (1B/2B), Nella Bartholomeus, Emilija Giedrikaite (3) en Luc Ruis (6) van harte welkom bij 
ons op school. We hopen dat jullie snel wennen bij ons op school en wensen jullie een goede en leerzame 

tijd toe, met veel vriendjes en vriendinnetjes. 
 

 

Personeel 

Dit schooljaar hebben we een viertal nieuwe collega’s mogen begroeten in ons team. Dit is voor zowel 
het team als de nieuwe collega’s erg spannend. De eerste weken zijn voorbij en ik kan wel schrijven dat 

de nieuwe collega’s het prima naar hun zin hebben op school. Net zoals de kinderen elkaar leren kennen 
aan het begin van een nieuw schooljaar, gaan wij dit ook doen aan de hand van een teambuildingsuitje. 

Hieronder kunt u alvast een stukje lezen van een aantal collega’s, waarbij ze zichzelf voorstellen. 
 

 

Beste ouder(s) en kinderen van ’t Kompas, 
 

Graag stel ik mij via deze weg aan u voor. Mijn naam is Jacqueline 
Kelemen, getrouwd en trotste moeder van 3 kinderen en sinds 2 jaar 

woonachtig in deze omgeving. Ik geef reeds 12 jaar met veel plezier les 

in het basisonderwijs. Dit schooljaar start ik hier op ’t Kompas en werk ik 
op maandag, dinsdag en woensdag in groep 5 en groep 6 naast en 

samen met juf Gerrie en juf Rianne om zo de kinderen extra steun te 
bieden. 

Ik kijk ernaar uit om u allen te ontmoeten en te leren kennen. 
 

Hartelijke groeten, 

 
Jacqueline Kelemen 
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Mijn naam is Annemieke Scholte-Hakvoort. Ik ben 46 jaar en woon in 
Dronten. Getrouwd met Erik en samen hebben we drie prachtige 

kinderen: Anna (18), Maarten (16) en Ruben (14). In 2010 ben ik het 

Onderwijs ingestroomd. Sindsdien heb ik op veel verschillende scholen in 
allerlei groepen met heel veel plezier gewerkt.  

In mijn vrije tijd ga ik graag naar buiten om te wandelen of te fietsen, 
lees ik een goed boek of sta ik in de keuken te koken. Ook mag ik graag 

knutselen met papier of met draad iets haken (deken, knuffel of tas).  

Ik heb er heel veel zin in om op ’t Kompas te werken en de kinderen te 
zien groeien. Ik vertrouw erop dat we samen een goede tijd tegemoet 

gaan. 
 

 
 

 

 
 

Hallo allemaal 
 

 

Graag wil ik me even voorstellen als nieuwe 
juf op Het Kompas! 

Mijn naam is Jacquelien van Weerdenburg. 
Samen met mijn man Patrick en mijn drie kinderen Carlijn (15), Remco 

(12) en Casper (9) woon ik in Joure. In mijn vrije tijd fietsen we graag, 

vind ik het leuk om creatief bezig te zijn, lees ik graag een boek of ga ik 
iets leuks doen met mijn gezin. Ik werk al heel wat jaren met veel plezier 

in het onderwijs en ik heb er ontzettend veel zin in om hier te werken in 
groep 4! 

 
 

 

 
Stukje nieuwsbrief 

 
Hoi, ik ben Simone en ik ben 39 jaar oud. Ik woon in Emmeloord 

met Stef en onze twee jongens Sam en Kris (9 en 6 jaar oud). Ik 

ben op de maandagochtend bij ’t Kompas aan het werk als 
onderwijsassistent. Behalve een half jaar stage in een plusklas in 

Lelystad, heb ik verder nog geen onderwijservaring. Dit hoop ik in 
de rol van onderwijsassistent op te gaan doen. Daarnaast hoop ik 

een steentje bij te dragen aan goed onderwijs. Welke behoeften 
zijn er bij de kinderen en hoe kunnen we hier het beste op in 

spelen. Met als doel dat kinderen met zelfvertrouwen en veel 

plezier naar school toe gaan. 
 

Naast het werk van onderwijsassistent heb ik mijn eigen praktijk 
waar ik kinderen begeleid met behulp van de kernvisiemethode. 

Deze methode richt zich op beelddenkers. Ook heb ik mij 

gespecialiseerd in hoogbegaafdheid. In mijn vrije tijd doe ik graag aan hardlopen, wielrennen, lezen en 
leuke dingen doen met familie en vrienden. 
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Op zoek !!! 

Beste ouders, 

Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om de tuin achter en rondom de school bij te houden. 
Het gaat dan over het snoeien van de bomen/ takken en het korthouden van het gras. Als u dit wat lijkt 

en u heeft hier tijd voor, kunt u contact opnemen met Henri Romkes. In het gesprek kunnen we dan 
kijken wat de mogelijkheden zijn en natuurlijk krijgt u hier ook een (kleine) vergoeding voor. 

 

Waar gaan wij aan werken. 

De laatste jaren zijn er al mooie ontwikkelingen te zien wat ons onderwijs betreft. Ondanks de 

Coronaperiode zijn we toch doorgegaan met de professionalisering van het team en van het onderwijs. 

Het doel hiervan is natuurlijk om uw kind zo goed mogelijk onderwijs te geven en daardoor zo goed 
mogelijk voor te bereiden op de toekomst in de maatschappij.  

 
Ambities voor het komende schooljaar: 

• Coöperatieve werkvormen zijn te zien door de gehele school. 

• Meer eigenaarschap bij de leerlingen, waardoor het onderwijs nog beter wordt afgestemd op de 

behoeften van de leerlingen. 

• Een implementatietraject wat betreft het begrijpend lezen. De methodiek die wij hier voor 

gebruiken is Close Reading. Hier worden wij dus als gehele team in geschoold. 

• Het ons eigen maken van de nieuwe rekenmethode Pluspunt 4 (groepen 4 t/m 8) en Semson 
(groep 3). 

• Het zoeken naar een nieuwe methode voor de zaakvakken: aardrijkskunde, geschiedenis en 

natuurkunde. 
 

 

Parkeren 

Door een ouder werd ik er op geattendeerd dat er veel auto’s geparkeerd staan op stoepen, midden in de 

straat, etc. Het is de bedoeling dat de auto’s geparkeerd worden in een parkeervak. We hopen op deze 

manier dat we geen gedoe krijgen met de buurtbewoners en dat het ook veilig blijft. Ook zou het zonde 
van het geld zijn als de politie komt controleren en u een bekeuring krijgt voor fout parkeren. Met zijn 

allen kunnen we ervoor zorgen dat het veilig en leuk blijft in de buurt. 
 

 

Kleding 

In het Ruim ligt veel kleding van kinderen dat vorig jaar is blijven liggen. U heeft tot woensdag de 

mogelijkheid om even langs te lopen en te kijken of er iets van uw kind bij ligt. Woensdag wordt de 

kleding weggebracht naar een goed doel. 
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Parro en absentie 

In Parro vindt u een nieuwe mogelijkheid om absenties door te geven. U vindt absenties onder acties en 
hier kunt u ook de reden opgeven. Via deze weg hoeft u niet de school te bellen, omdat wij iedere 

morgen kunnen kijken welke leerlingen er niet zijn. 
 

 

Bericht van de Gemeente Noordoostpolder 

 

Burgemeester Roger de Groot en jeugdagent Hedzer zoeken versterking! 

 
Help jij ons mee in de strijd tegen de digitale dieven? Speel dan Hackshield en word Cyber Agent! 

Hackshield is dé game die jou leert wat dieven op het internet doen, maar vooral ook hoe je dit kunt 
voorkomen. Op deze manier ben je zelf veilig op het internet, maar kun je ook je ouders/verzorgers en 

grootouders beschermen. En dat is niet alles. Van 1 september tot 1 december strijden alle Cyber Agents 

van de Noordoostpolder om de titel ‘Beste Cyber Agent van Noordoostpolder’. Sta jij op 1 december bij 
de bovenste drie van de ranglijst? Dan zul je officieel gehuldigd worden door de burgemeester en de 

jeugdagent, waarbij mooie prijzen natuurlijk niet kunnen ontbreken. Tot slot zal er op 15 september 
vanaf 14:00 uur een hele middag georganiseerd worden over Hackshield en digitale veiligheid in de 

bibliotheek in Emmeloord. Er kan hier Hackshield gespeeld worden en je leert alles over het ‘boef-proof’ 

maken van je telefoon. Ook voor je ouders/verzorgers is dit een hele leuke middag, dus neem die gerust 
mee. De burgemeester en de politie hebben je nodig! Ga naar joinhackshield.nl en doe mee! 

 
 

 

Vakantierooster 
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Tot slot 

Hopelijk kunnen we elkaar straks wat meer fysiek ontmoeten, waardoor er ook weer gezamenlijk wat 

dingen mogen worden opgepakt binnen en buiten de school. Als team hebben we veel zin in het nieuwe 
schooljaar, hopelijk heeft u dit ook. 

 
 

 

 
Met vriendelijke groet namens het team, 

 
Henri Romkes (dir.) 

 
 

 

Bijlage:  - folder Polderkracht en informatie Pony Power voor Kids  
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