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“ In de peiling” 
 

Nieuwsbrief nr. 23 schooljaar: 2021 – 2022  datum: 05 november 2021 
 

Agenda 

Donderdag 25 november  : Buitenwerkdag boerderij groep 7A/7B 
Woensdag 01 december  : Sinterklaas 

Vrijdag 03 december   : Peiling nr. 4 
 

 

Bijbelrooster 

 

Week 45 (08/11 - 12/11) – Jij hebt talent  
Genesis 41: 9-57 en Genesis 42  

Jozef legt de dromen van de farao uit: na zeven jaren van overvloed komen zeven jaren van hongersnood. 
Hij krijgt zelf de opdracht om zijn goede plannen uit te voeren. De hongersnood slaat ook toe in Kanaän, 

waar Jozefs vader en broers wonen. De broers gaan naar Egypte omdat ze gehoord hebben dat daar graan 

is. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Week 46 (15/11 - 19/11) – Kan ik je vertrouwen?  

Genesis 43: 1-34 en 44: 1-13  

Jozef heeft zijn broers gezegd dat ze alleen terug mogen komen als de jongste broer Benjamin meekomt. 
Zo staan uiteindelijk alle broers bij elkaar. Kunnen ze elkaar vertrouwen? Jozef laat een zilveren drinkbeker 

in de bagage van zijn broers verstoppen en beschuldigt hen van diefstal. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Week 47 (22/11 - 26/11) – Is het nu goed?  
Genesis 44: 14-34 en Genesis 45 en 46  

Er is iets veranderd bij de broers: ze staan in voor hun jongste broertje Benjamin. Jozef huilt en maakt zich 
bekend. Hij heeft zijn broers vergeven en vraagt hen om in Egypte te komen wonen. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Week 48 (29/11 - 03/12) – Kom maar  

Ruth 1: 14-22 en 2: 1-17  
Noömi gaat naar Betlehem en Ruth gaat met haar mee. ‘Kom maar’, zeggen ze tegen elkaar. Samen gaan 

ze op zoek naar een nieuwe toekomst. In Betlehem mag Ruth aren zoeken op het land van Boaz. Zo wordt 
in Betlehem zichtbaar dat God voor mensen zorgt. 

 

 

Voorwoord 

Helaas moet ik schrijven dat de maatregelen weer worden aangescherpt. Het nieuwe protocol voor de 

school weet ik nog niet, maar de 1,5 meter is zo en zo een maatregel die wij in acht moeten nemen. Dit 
vraagt veel van de leerkrachten, maar ook van u als ouders. Deze week hebben wij besloten om het 

inloopmoment bij de groepen 1/2 niet door te laten gaan. Het is begrijpelijk dat dit voor u niet leuk is, 
maar dit geldt ook voor ons. We willen echter niet onnodig risico lopen met het gevaar op besmettingen 

binnen de school. Groepen naar huis sturen is wel het laatste wat wij willen doen. Op dit moment valt het 

gelukkig nog mee bij ons op school, vooral als ik de geluiden om mij heen hoor. Er zijn namelijk best veel 
scholen waar al weer groepen thuis zitten, of waar leerkrachten zijn besmet. Hopelijk wordt dat ons 

bespaard en is er van uw kant dan ook begrip voor de impopulaire maatregelen die wij moeten nemen 
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Laten we vertrouwen blijven houden op God en mijn oproep aan u is dan ook om de leerlingen, de 

leerkrachten en de school mee te nemen in uw gebed. Er zal namelijk weer een tijd aanbreken waarop 
alles weer ‘normaal’ wordt.  

 
Deze week heb ik een aantal gesprekken gevoerd met collega’s over een aantal verdrietige dingen die er 

gebeurd zijn. Dit betreft ziektes (in familie/ kenniskring), maar ook het vreselijke ongeluk bij Marknesse. 

Tijdens deze gesprekken kwam weer naar voren dat we gezondheid gaan waarderen als we iets gaan 
mankeren. Zo lang het goed gaat, maken we ons hier (meestal) niet druk over. Ik wil vanaf deze kant de 

ouders die met ziekte te maken hebben, of die op de één of andere manier getroffen zijn door het auto 
ongeluk veel sterkte en kracht toewensen. 

 

Ter bemoediging kwam ik dit lied tegen en wil ik u graag meegeven. 
 

 

Gezang 427 Liedboek voor de kerken 1973 
Laat Hem besturen, waken 
't is wijsheid wat Hij doet 
Zo zal Hij alles maken 
dat ge u verwond’ren moet 
als Hij, die alle macht heeft 
met wonderbaar beleid 
geheel het werk volbracht heeft 
waarom gij thans nog schreit 
 

 
 

 

Personeel 

 

Hallo allemaal,  
 
Vanaf deze week zal ik op de donderdagen en vrijdagen voor 

groep 4 staan! 
 

Ik ben juf Sandra en ik ben 26 jaar. Samen met mijn man, ons 

dochtertje van 14 maanden en onze twee gekke katten, woon 
ik in Vollenhove. 

 
In 2018 heb ik mijn Pabo-diploma op Windesheim Zwolle en 

tegelijkertijd ook mijn bachelor Pedagogische Wetenschappen 
gehaald aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna ben ik 3 jaar werkzaam geweest op CBS de 

Lichtboei in Emmeloord en nu mag ik een nieuwe uitdaging aangaan bij jullie op CBS 't Kompas. 

 
Ik heb ontzettend veel zin om op 't Kompas aan de slag te mogen gaan! We komen elkaar vast 

binnenkort eens tegen. 
  

Groetjes, Sandra de Boer 
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Kerstviering 

Kerstviering 

Beste ouders en/of verzorgers, 
 

Dit jaar vieren we kerst op school op donderdag 23 december om 18:00 uur. We vieren dit in de eigen 
groep met de eigen leerkracht(en). 

 

Natuurlijk willen wij groots uitpakken en hebben meerdere opties bekeken, maar vanwege de oplopende 
coronabesmettingen en huidige maatregelen, zien we hier geen mogelijkheid toe.  

 
We houden u op de hoogte van de verdere plannen en blijven kijken naar wat er wél mogelijk is. 

 
Groeten, 

namens de Kerstcommissie 

 

Voetbaltoernooi 

Het voetbaltoernooi was ondanks de regen een groot succes. De nieuwe bekerkast wordt weer behoorlijk 

aangevuld met een aantal nieuwe bekers en de kinderen hebben veel plezier gehad. Bij zo’n 
voetbaltoernooi hebben we ook de hulp van ouders nodig en het was dan ook goed om te zien dat er 

voldoende begeleiding aanwezig was. We willen u hier hartelijk voor bedanken. 

 

 
 

 

Scholencross 

Gelukkig kan de tweede scholencross morgen gewoon doorgaan en kunt u de kinderen aanmoedigen. 

Van onze school zijn er ook weer veel kinderen die meedoen en natuurlijk hopen deze kinderen op de 
support van hun ouders. Wees dus welkom bij avnop 

 

 

Tot slot 

Als school van stichting Aves mogen we zelf de keuze maken of alle ouders geïnformeerd worden, of alleen 

de ouders van de klas waarvan een leerling Corona heeft opgelopen. Tot nu toe heb ik gekozen voor dit 
laatste  Voor nu zie ik nog geen reden om hier van af te wijken. Als het uit de hand gaat lopen en er komen 

meerdere besmettingen door de hele school, stuur ik een bericht door naar de groep oudsten.  
 

Hopelijk blijft u allen gezond. 

 
Met vriendelijke groeten namens het team, 

 
Henri Romkes 
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Bijlage Kom over en help 


