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“ In de peiling” 
 

Nieuwsbrief nr. 4 schooljaar: 2021 – 2022  datum: 03 december 2021 
 

Agenda 

Donderdag 23, of vrijdag 24 december  : Kerstviering 
Zaterdag 25 december 2021 t/m  

Zondag 9 januari 2022   : Kerstvakantie 
Vrijdag 14 januari   : Peiling nr. 5 

 

 

Bijbelrooster 

 
Week 49 (06/12 - 10/12) – Dit is je kans! 

Ruth 2: 18 - 3: 18 en Ruth 4 
Ruth gaat in de nacht naar Boaz toe. Ze vraag of hij voor haar en Noömi wil zorgen. Dat wil Boaz, maar er 

is iemand anders die ook familie is. Als diegene zegt dat hij zijn rechten niet laat gelden, kunnen Boaz en 

Ruth trouwen. Er wordt een kind geboren – het is het begin van het koningshuis van David. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Week 50 (13/12 - 17/12) – Luister eens! 

Lucas 1: 5-56 

De priester Zacharias krijgt in de tempel een bijzonder bericht: Hij en zijn vrouw Elisabet zullen een kind 
krijgen. Hij zal Johannes heten. In de stad Nazaret krijgt ook Maria een bijzondere boodschap van een 

engel. Jezus zal geboren worden, de redder van de mensen. Maria gaat naar haar tante om het geluk met 
haar te delen. 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Week 51 (20/12 - 24/12) – Heb je het al gehoord? 

Lucas 1: 57- 80 en 2: 1-20 en Matteüs 1: 18-25 
Bij Zacharias en Elisabet wordt een kind geboren. Alle mensen praten erover: ‘Hij zal vast naar zijn vader 

genoemd worden!’ Maar dit kind krijgt een naam die vooral naar God verwijst. In Betlehem wordt Jezus 
geboren, de lang verwachte Zoon van David. Herders zijn de eersten die het horen. Zij brengen het goede 

nieuws verder de wereld in. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Week 2:10-14 jan. 2022 
Jezus wordt gedoopt, Marcus 1:1-13 

Jezus neemt mensen mee, Marcus 1:14-20 

In de synagoge, Marcus 1:21-28 
 

 

Voorwoord 

We hebben weer een bijzondere maand achter de rug. In totaal 7 collega’s en een aantal kinderen 

hebben het coronavirus moeten doormaken. De één met geen, of milde klachten en weer een ander met 
ernstiger klachten. Ook hebben we te horen gekregen dat er een ouder in het ziekenhuis is beland, maar 

gelukkig het lijkt de goede kant op te gaan. Wij wensen deze ouder veel sterkte en beterschap toe. 

Gelukkig hebben we tot nu toe (op twee groepen na) de meeste groepen gewoon op school les kunnen 
geven. Sommige leerlingen hebben thuiswerkpakketjes meegekregen, maar dit weegt natuurlijk niet op 

tegen fysiek onderwijs. We zijn dankbaar dat het op dit moment weer wat rustiger is binnen de school en 
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dat de meeste leerlingen weer op school aanwezig zijn. Wel zijn er nog twee leerkrachten die nog niet 

(volledig) werkzaam zijn. Hopelijk kunnen zij hun werkzaamheden volgende week weer aanvangen. 
Intern hebben we de afgelopen veel kunnen oppakken doordat leerkrachten, of een onderwijsassistent 

de gaatjes hebben gevuld en extra zijn gaan werken. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar ik 
ben met dit team, want hierdoor hoefden er (bijna) geen klassen naar huis worden gestuurd en bleef de 

continuïteit van het onderwijs gewaarborgd.  

 
Ik denk dat de meesten van u ook corona moe zijn en dat we allemaal uitzien naar een wereld waarin 

corona weer onder controle is. Dit is de eerste week van advent; tijd van verwachting. Welke 
verwachting is dit dan? Tijd van de verwachting van Sinterklaas, tijd van verwachting waarin alles weer 

normaal wordt? U kunt hier zelf allerlei dingen invullen. Advent is echter de verwachting van het kindje 

Jezus die naar deze aarde is afgedaald om als ‘gewoon’ mens onder ons te leven. Dit is een heerlijke 
boodschap die wij de komende weken aan de kinderen willen meegeven. Als wij het van Hem 

verwachten, zal het goed komen. Doordat Hij namelijk naar ons is toegekomen en mens is geweest 
onder de mensen, heeft hij dezelfde gevoelens als ons gehad. Ook Hij heeft gelachen, ook Hij heeft 

verdriet gehad, ook Hij is boos geweest en ook Hij heeft de waarom- vraag gehad? Laat dit dan een 
troost voor ons allen mogen zijn en laat een ieder met zijn/ haar eigen verdriet, pijn, ziekte…etc. naar 

Hem de toevlucht nemen. Er zal namelijk een tijd aanbreken waarin alles goed zal zijn. Eigenlijk leven we 

dus iedere dag in ADVENT. 
 

Zijn Licht breekt door 
Advent dat is verwachten 
Zijn Licht in duisternis 
Zijn Licht in donk’re nachten 
Zijn Licht dat eeuwig is. 
 
Straks zal Zijn Licht doorbreken 
wanneer Zijn Ster verschijnt 
Wij wachten op Uw komst Heer 
de duisternis verdwijnt 

 
 

 

Personeel 

- Twee collega’s hopen vandaag en maandag weer te starten met hun werkzaamheden. 

- Juf Carmen (groep 7B) gaat met vervroegd zwangerschapsverlof. Zij wordt tot aan de 

zomervakantie vervangen door juf Willina van Slooten. In een volgende nieuwsbrief zal zij zich 
voorstellen. 

- Juf Carolien Postuma heeft haar eigen praktijk (speltherapie) geopend. Zij blijft nog wel gewoon 
werkzaam bij ons op school. 

 

 

Kerstviering 

Dit jaar wordt de kerstviering binnen de eigen klas gehouden. In tegenstelling tot het eerdere bericht (zie 

vorige in de  Peiling) wordt het kerstfeest nu gevierd onder schooltijd i.p.v. ’s avonds. Hopelijk begrijpt u 
waarom we deze beslissing hebben genomen. Waarschijnlijk hoort u van de leerkracht van uw kind nog 

wel het één en ander via de Parro app.  
 

 

Voetpad kleuters 

Ik ben benaderd door een verontruste ouder over het fietsgedrag op het voetpad bij de kleuteringang. Af 

en toe zijn er hachelijke situaties als er gefietst wordt, terwijl er kleine kinderen lopen. Het kan zomaar 

gebeuren dat er een hand tussen de spaken komt, of dat een kind plotseling oversteekt en onder een 
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fiets terecht komt. Ik begrijp deze bezorgdheid en wil u vragen om hier rekening mee te houden en af te 

stappen van uw fiets. Voorkomen is beter dan……. 
 

Ouderenquête  

Als het goed is heeft u een uitnodiging gekregen via de mail voor het invullen van een vragenlijst. Wij 
hopen op deze manier een goed beeld te krijgen van onze school en waar wij ons eventueel in kunnen 

verbeteren. Ook kunnen wij natuurlijk zien wat er goed gaat bij ons op school en waar u tevreden over 

bent. De enquête is uitgezet onder de ouders van groep 5 t/m 8. Wilt u deze vragenlijst invullen? 
 

Website 

Op de website staat veel informatie op van onze school. Ook kunt u hier foto’s vinden van het team en 
we proberen u ook het laatste nieuws mee te geven. Er zijn nu dus ook een paar foto’s geplaatst van het 

Sinterklaasfeest. U heeft vast gehoord, of gezien dat er een vriendin is gezocht voor Sinterklaas. Hij heeft 
dus een speeddate gedaan en heeft een keuze gemaakt voor juf Annet Oosting. Voor de ouders die 

Annet niet kennen: zij is de administratief medewerkster op donderdagmorgen. Misschien kunt u eens 

aan haar vragen of het haar bevalt om de vriendin van Sinterklaas te zijn. 
 

Als u ouders kent met een kind die moet worden aangemeld voor school, kunt u ze dus verwijzen naar de 
site https://www.kompas-emmeloord.nl/ , of ze kunnen een afspraak maken via het tel nr: 0527613253. 

 

Oproep vervangers 

We merken dat het in deze tijd moeilijk is om een vervanger te vinden indien een leerkracht uitvalt . Aves 

beschikt over een ruim gevulde vervangerspool van rond de 15 fulltime banen. Momenteel is dit niet 

genoeg om alle vervangingsaanvragen te kunnen voldoen.  
 

Kent u binnen uw netwerk nog mensen met een onderwijsbevoegdheid die graag voor Aves willen 
werken, dan kunnen zij hiervoor contact opnemen met Henny Nijenhuis van Aves (h.nijenhuis@aves.nl) 

of telefoonnummer 0527-610597. 

 

Scholencross 

Dit jaar deden er 42 kinderen van CBS ‘t Kompas mee aan de scholencross. 

Wat hebben deze leerlingen hard gerend. Ontzettend knap! 

Marcel v.d. Molen (gr.7) en Manoach Bolks  gr. 8) hebben beide een individuele derde prijs gewonnen in 

hun eigen jaarklasse. 

De jongens uit 2011 hebben een gezamenlijke jaargroep prijs gewonnen. 

Allemaal van harte gefeliciteerd!  

https://www.kompas-emmeloord.nl/
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Tot slot 

Het blijft een spannende tijd. Hopelijk kunnen we tot aan de kerstvakantie gewoon de deuren open houden, 

dit zal voor iedereen het beste zijn. Hopelijk blijft u ook begrip houden voor de keuzes die wij af en toe 
moeten maken en voor de ontstane situaties die wij niet in de hand hebben. Laat u niet leiden door emoties. 

Ik heb liever dat u contact zoekt en dat we door het gesprek aan te gaan tot oplossingen kunnen komen. 

Veel wijsheid toegewenst in deze lastige periode. Deze in de Peiling wil ik eindigen met de tekst die in mijn 
kantoor hangt: 

Laat je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen; God is goed.  
 

Hopelijk blijft u allen gezond en kunt u ook genieten van de mooie maand december. 
 

 

 
 

 
Met vriendelijke groeten namens het team, 

 

Henri Romkes 
 

 
 


