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“ In de peiling” 
 

Nieuwsbrief nr. 2 schooljaar: 2021 – 2022  datum: 01 oktober 2021 
 

Agenda 

16 t/m 24 oktober   : Herfstvakantie 
05 november    : Peiling nr. 3 

 
 

Bijbelrooster 

 
Week 40 (04/10 - 08/10) – Maken we het goed?  

Genesis 31: 25-35, 31: 43-54 en 32: 1-22  
Jakob is vertrokken zonder dat Laban het wist. Daarom komt Laban achter Jakob en zijn gezin aan – maken 

ze het goed? Als Jakob verder trekt komt Esau hem tegemoet. Hij heeft vierhonderd man bij zich. Jakob 
stuurt geschenken aan Esau. Zullen zij het goed kunnen maken? 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Week 41 (11/10 - 15/10) – Hoe sterk ben jij?  

Genesis 32: 23-33, 33: 1-11 en 35: 16-29  
Jakob is op weg naar Esau, zijn broer waar hij eerder voor gevlucht is. Onderweg vecht hij met een 

onbekende. Hij krijgt de naam Israël, want hij heeft gevochten met God en met de mensen. Als Esau en 

Jakob elkaar zien, blijkt Esau sterk genoeg om te vergeven. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Week 42/43 (18/10 - 29/10) – Zie je mij?  

Genesis 37: 1-36 en 39: 1-6  

Jozef heeft dromen waarin alles om hem draait en hij pronkt met een mooie jas. Ziet iedereen hem wel? 
Later gooien zijn broers hem in een put. Wie ziet hem daar? En wie ziet hem als hij als slaaf naar Egypte 

wordt gebracht? 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Week 44 (01/11 - 05/11) – Hier droom ik van  

Genesis 39: 7-23, 40: 1-23 en 41: 1-8  

In Egypte komt Jozef terecht in het huis van Potifar. Het gaat goed, hij krijgt een belangrijke positie. Maar 
dan wordt de vrouw van Potifar verliefd op hem. Als Jozef haar afwijst, komt hij in de gevangenis terecht. 

Hij legt de dromen van zijn medegevangenen uit. Daarna heeft de farao een droom. Wie zou kunnen 
uitleggen wat de dromen van de farao betekenen? 

 

 

Voorwoord 

Het lijkt wel of de weken steeds sneller gaan. Ligt dit aan het feit dat we ouder worden, of ligt dit aan het 

feit dat we weer ‘gewoon’ onderwijs kunnen geven? Hoe dan ook, de tijd gaat erg snel, met een paar 
weken hebben we alweer herfstvakantie. Terugkijkend op de afgelopen periode is er voor ons veel reden 

tot dankbaarheid. Niet één klas hoefde in quarantaine, de leerkrachten en leerlingen zijn gezond 
gebleven en de maatregelen zijn gelukkig weer versoepeld. Hopelijk kunnen we dit voortzetten tijdens de 

rest van dit schooljaar.  
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Dit jaar hebben we best veel ‘handen’ binnen de school; stagiaires, onderwijsassistenten en een extra 

leerkracht voor drie dagen. Ik zien dan ook dat er hard wordt gewerkt door zowel leerkrachten als 
leerlingen. Zelfs op het podium is ruimte gemaakt om een groepje kinderen onderwijs te kunnen geven.  

Het doel hiervan is natuurlijk om groei te zien bij de kinderen op cognitief gebied. Wat wij als school ook 
belangrijk vinden is om de leerlingen te zien groeien als onderdeel van onze maatschappij en dit doen wij 

natuurlijk in de vorm van Kanjertraining en de gesprekken die gevoerd worden bij bijv. de zaakvakken. 

Verder vinden wij het als school erg belangrijk om de christelijke waarden en normen mee te geven en 
om het evangelie van de Here Jezus te vertellen. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat wij natuurlijk 

ook de mogelijkheid bieden om iets te vertellen over andere godsdiensten die er zijn in de wereld, want 
dit is ook een onderdeel van het onderwijs in Nederland. Toch zijn wij een christelijke school en daarom 

dragen we Gods Woord uit aan het begin van de dag. Dit doen we door de Bijbelverhalen die verteld en 

door de liederen die gezongen worden. Er wordt ook wel eens gezegd dat zingen twee keer bidden is. Ik 
kan dat beamen als ik wel eens een klas hoor zingen over de grootheid van God.  

 
Onderstaand couplet komt uit opwekking 508. Laten we met zijn allen dankbaar zijn voor wat Hij ons 

geeft. 
 
Wat God aan ons geeft is nieuw elke dag; 
Van mooie zonsopgang, tot heldere nacht. 
De dauw in de morgen, het daglicht breekt door; 
Zing mee met de schepping in koor! 

 

 

Welkom 

We heten Fleur Bergsma, Selena Dijkstra (1A/2A), Zaya Cordilia, Eef Hoegnagels en Zofia Barcikowska  

(1B/2B) 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 

Zoals u wellicht hebt gehoord, zijn er een aantal leerkrachten in blijde verwachting en doordat er nog een 

28 weken regeling is i.v.m. het coronavirus stoppen deze leerkrachten dan ook wat eerder met het 
werken voor de klas. Voor deze leerkrachten (nu is het er nog één) worden dan passende 

werkzaamheden gezocht binnen de school en anders kunnen ze vanuit huis werken. Dit betekent dus ook 
dat we op zoek zijn naar nieuwe leerkrachten. Als ik hier meer over kan vertellen, laat ik het u weten. 

 

Doordat we een aantal nieuwe collega’s erbij hebben gekregen en doordat er een aantal ‘oudgedienden’ 
zijn weggegaan, moeten ook wij als leerkrachten weer een nieuwe groep vormen. Dit begint al aardig te 

lukken, vooral door het feit dat we aan teambuilding hebben gedaan tijdens ons teamuitje. 
 

Herhaalde oproep namens de oudervereniging  

BELANGRIJKE OPROEP!!! 
Als oudervereniging zijn wij op zoek naar twee leden voor het komende schooljaar. Voor één van de twee 

leden is het dit schooljaar zijn laatste jaar, omdat hij dan geen kinderen meer op school heeft. Doordat 

de oudervereniging eigenlijk moet bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester zijn we dus 
op zoek naar twee nieuwe leden. De nieuwe leden kunnen dan dit schooljaar 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. 

 

De oudervereniging beheert en incasseert het geld van de ouders (ouderbijdrage, kamp, schoolreisje). 
Deze gelden komen rechtstreeks terug bij de kinderen van de school.  

 
Doordat de oudervereniging nu een jaar bestaat, mogen we automatisch incasseren. Volgende week 

krijgen de kinderen een formulier mee, waarop u toestemming geeft voor de automatische incasso. Deze 

mailto:ocomhetkompas@gmail.com
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formulieren worden meegegeven aan de oudsten. Als u meerdere kinderen op school heeft, kunt u dus 

meerdere namen invullen op het formulier. Wilt u deze formulieren z.s.m. weer mee teruggeven. 
 

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, 
 

Timo Bakker  (voorzitter) 

Rudi Luimes  (secretaris) 
 

Instroomgroep 

Doordat er  voor de vakantie veel nieuwe leerlingen zijn aangemeld die bij het maken van de formatie 
nog niet bekend waren, worden de kleutergroepen eigenlijk te groot. We hebben dan ook besloten (in 

goed overleg met het bestuur en MR) dat wij vanaf januari een instroomgroep starten. Deze groep zal 
draaien vanaf januari tot juni en zal gevestigd worden in Windkracht 10. Hier staat n.l. een kleuterlokaal 

leeg en doordat wij één kindcentrum zijn, is dit mogelijk. Onze dank gaat alvast uit naar Windkracht 10 

voor het meedenken. Vanaf volgend schooljaar krijgen de kinderen weer gewoon les in ons eigen 
schoolgebouw. We zijn op dit moment nog op zoek naar leerkracht (en) die deze groep gaan draaien. De 

schooltijden zijn precies dezelfde als die van groep 1/2.  
 

Bruna actie 

De Bruna organiseert  ‘Sparen voor je schoolbieb!’ 

De actie werkt als volgt: Koop tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij de Bruna-winkel en lever 
het bonnetje in op school bij de leerkracht van uw kind. 

De verzamelde bonnen kunnen t/m 14 november 2021 worden ingeleverd bij een Bruna-winkel. 
De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en overhandigt een 

waardebon. 
De school mag t/m 15 december 2021 voor 20% van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken in de 

Bruna-winkel waar ook de bonnen zijn ingeleverd. 

De kinderen leveren de bonnen in bij hun eigen leerkracht. 

  
Als school willen wij u natuurlijk stimuleren om hieraan deel te nemen. Wij hopen natuurlijk dat er een 

mooi bedrag wordt uitgegeven, zodat wij een aantal boeken kunnen aanschaffen voor de school. 
 

 
 

 

 
 

Tot slot 

 
 

 
 

Met vriendelijke groet namens het team, 

 
Henri Romkes (dir.) 
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Bijlage: - bijdrage SKN 

 
 

 
Worden wat je wil bij SKN 

Net als school besteedt SKN aandacht aan de Kinderboekenweek. Het thema ‘Worden wat je wil’ komt 

terug in allerlei leuke activiteiten, zoals een droomhuis maken, zandkastelen bouwen, een astronaut 
knutselen en tekenen over wat uw kind later wil worden. Tijdens de Kinderboekenweek gaan we 

natuurlijk ook (voor)lezen. Op de BSO speelt het prentenboek Dromer deze periode een hoofdrol.  
Weet u dat er nog veel mensen zijn die niet of slecht kunnen lezen? In Nederland hebben zo’n 1,5 

miljoen mensen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Voor hen is het leven een stuk ingewikkelder, 

want overal staan teksten: op school, in werksituaties, in winkels, op reclamefolders en in poststukken. 
Lezen is dus enorm belangrijk, want het zorgt voor zelfredzaamheid. Daarnaast helpt lezen onze kennis 

te vergroten en ons te ontwikkelen. Lezen stimuleert bijvoorbeeld de sociale ontwikkeling, fantasie, 
luistervaardigheid, concentratie, het doorzettingsvermogen en natuurlijk ons taalgevoel en taalbegrip. 

SKN stimuleert al deze fantastische eigenschappen bij de kinderen graag, zodat ze kunnen worden wat ze 
willen. Wilt u zelf ook wat doen? Met een gratis abonnement van de bibliotheek kan uw kind boeken 

uitzoeken die passen bij zijn leesniveau en interesse. Kinderboekenweek 2021: met lezen worden wat je 

wil! 
 

 
 

 

 
 


