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“ In de peiling” 
 

Nieuwsbrief nr. 5 schooljaar: 2021 – 2022  datum: 21 januari 2022 
 

Agenda 

Vrijdag 04 februari   : Peiling nr. 6 
Maandag 24 januari t/m vrijdag februari: Cito-afname van 24 januari t/m 4 februari 

 
 

Bijbelrooster 

 
Week 04 (24/01 - 28/01) – Dat mag niet, toch? 

Marcus 2: 13-28 en 3: 1-6 
Jezus eet met tollenaars en mensen die verkeerde dingen doen. Zijn leerlingen vasten niet, zoals de 

leerlingen van Johannes de Doper wel doen. En op een sabbat plukken ze zomaar aren van het veld om 
op te eten. Dat mag allemaal niet, toch? Of toch wel? 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Week 05 (31/01 - 04/02) – Volg jij Jezus nog? 

Marcus 3: 7-30 
Jezus stelt twaalf apostelen aan. Veel mensen geloven in hem, maar er zijn ook steeds meer mensen die 

hem afwijzen. Zijn eigen broers zijn bang dat Jezus zijn verstand verloren heeft. 

 
 

Voorwoord 

We zijn alweer een paar weken bezig met het geven van fysiek onderwijs en het voelt goed dat we de 
kinderen weer op school hebben. Natuurlijk blijft het zorgelijk, want er zijn scholen waar alweer groepen 

thuis zitten. Ook bij ons op school is er een groep geweest die zich afgelopen woensdag heeft laten 
testen, omdat er een drietal besmettingen waren. Hopelijk blijft het hierbij en kunnen we de komende 

periode weer goed onderwijs geven aan de kinderen. Ook hopen wij dat we het komende jaar weer meer 

activiteiten samen met u mogen oppakken en dat we ook weer wat meer ouders binnen de school zien. 
Zo gauw dit mogelijk is, laat ik dit natuurlijk weten. Wij zijn hierin wel afhankelijk van het protocol van de 

PO- Raad en van stichting Aves. Zelf heb ik de verwachting en de hoop dat er verderop in het jaar weer 
meer dingen mogelijk zijn. Laten wij onze hoop vestigen op Hem die nog steeds regeert. Ik wil u een 

schitterend lied meegeven van Sela waarin deze hoop bezongen wordt. De tekst kunt u hieronder vinden. 

 

EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.  
  
Ook al zijn er duizend vragen,     
al begrijpen wij U niet,              
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
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U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.                        
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
  
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
   
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20  Als u op deze link klikt, kunt u het lied horen. Ik wens 

u en ons allemaal deze hoop toe voor het komende kalenderjaar. En weet: “aan het eind van de tunnel 
schijnt het licht. 

 
 

Personeel 

 

We zijn dankbaar dat juf Nienke (groep 3) haar werkzaamheden langzaam weer kan oppakken. Zij heeft 
toch wel een behoorlijke nasleep gehad van het virus en hopelijk kan ze met een aantal weken weer 

volledig werken. 
 

Juf Babs (IB’ er en leerkracht groep 4B/5B) mag i.v.m. haar zwangerschap niet meer voor de groep. Zij 
zal dus alleen nog haar werkzaamheden als IB’ er doen en natuurlijk kan ze buiten de groep nog wel veel 

werkzaamheden doen. Juf Judith vervangt haar totdat ze weer terugkomt voor de groep. 

 
Juf Carmen (groep 7B) is gisteren met zwangerschapsverlof gegaan. Wij wensen haar een voorspoedige 

tijd toe en hopelijk kan ze de school een beetje loslaten. 
 

Verder hebben wij twee nieuwe collega’s (instroomgroep) mogen verwelkomen. Zij stellen zich hieronder 

aan u voor. 
 

 
Onderstaande collega’s zijn van de instroomgroep: 

 
Graag stel ik mij even aan jullie voor. Mijn naam is Annet Winkelman-Ulrich 

en woon samen met mijn man Martin en onze kinderen Wouter (16) en 

Ellen (14) in Lemmer. Sinds een aantal jaar sta ik met heel veel plezier voor 
de klas en mag ik kinderen helpen in hun ontwikkeling. Voor die tijd heb ik 

van mijn passie mijn beroep kunnen maken, ik heb ruim 20 jaar mijn eigen 
balletschool in Lemmer gehad. Beweging, muziek en dans zijn dan ook 

onlosmakelijk aan mij verbonden. Na de kerstvakantie zal ik drie dagen op 

Het Kompas met de jongste kinderen van de school spelen, werken, lezen, 
praten, ontwikkelen, bewegen, zingen en ontdekken. Elk kind ontwikkelt 

zich binnen zijn eigen kunnen en dat is mooi om te begeleiden. Ik kijk er 
naar uit jullie te ontmoeten op een fijne school waar we samen met elkaar 

kunnen leren en mogen groeien in onze talenten. 
 

Even mezelf voorstellen: 

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20
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Even mezelf voorstellen: 

Ik ben Juf Karin, met ingang van januari 2022 loop ik rond binnen 
de school.  

Samen met Juf Annet ga ik de nieuwe instroomgroep opstarten. 
Woonachtig in Zuidveen, een klein dorpje dichtbij Steenwijk. 

Ik ben gehuwd, waaruit als cadeau 4 kinderen zijn ontstaan, 2 

jongens en 2 meisje. 
Kenmerken van mij zijn: onderwijsvrouw in hart en nieren, 

veelzijdige duizendpoot, creatief en geduldig. 
Hobby’s: wandelen, bootcamps, breien, haken, lezen, op vakantie 

gaan en zomers kun je me veel op het water vinden. 

Onderwijs: ik kijk graag naar de mogelijkheden van de kinderen en 
probeer ze uit te dagen om nieuwe ervaringen en ontdekkingen op 

te doen. 
 

Wilt u meer weten, spreek me gerust aan. 
 

 

Instroomgroep 

Zoals ik al eens eerder heb meegedeeld, zijn wij vanaf januari een instroomgroep gestart. Doordat wij 
ervoor gekozen hebben om de kleutergroepen niet te groot te maken is deze mogelijkheid besproken met 

het bestuur en hebben wij hiervoor goedkeuring gekregen. Doordat wij echter geen lokalen leeg hebben 
staan, moesten wij natuurlijk wel een ruimte zoeken en dat is gelukt. Door het goede contact met 

Windkracht 10, hebben we daar een lokaal kunnen krijgen tot aan de zomervakantie. Als u mij wel eens 

ziet staan op het plein van Windkracht 10 is dit dus omdat wij daar ook een groep hebben zitten. Deze 
instroomgroep is gestart met zes leerlingen en het is de bedoeling dat hier tot aan juni nog vijf, of zes 

leerlingen bijkomen. Na de zomervakantie komen deze leerlingen weer gewoon bij ons in het gebouw. 
Deze oplossing is mede gekomen doordat er best veel kleuters laat in beeld zijn gekomen bij de school. 

In maart/ april heb ik meestal de formatie en de groepen gemaakt. Het zou dan ook prettig zijn dat ik in 
deze maanden al weet wie er nog instromen in het komende schooljaar. Heeft u een kind die komend 

schooljaar vier jaar wordt, hoor ik dit dan ook graag en kunt u contact met mij opnemen. U kunt dit ook 

doorgeven aan iemand waarvan u weet dat het kind komend schooljaar vier jaar wordt. Ik kan hier dan  
rekening mee houden bij het maken van de groepen.  

 
Alvast bedankt. 

 

 
 

Activiteitenvereniging 

Berichtje van de activiteitenvereniging: 
 

Hallo allemaal, 
 

Veel ouders hebben de formulieren voor automatische incasso ingevuld en ingeleverd. Bedankt! 

Het verwerken van de incasso’s is de eerste keer nog wel een flinke klus, dus laat wat op zich wachten. 
Voor de ouders die geen automatische incasso hebben ingevuld, willen wij vragen om de ouderbijdrage 

zelf over te maken, of het formulier alsnog ingevuld in te leveren bij dhr Romkes en mevr Oosting. Daar 
op kantoor, is een postvakje voor ons en komt het wel bij ons terecht. 

Verder hebben wij als bestuur een youtubefilmpje gemaakt, zie de link in het tekstvakje. De film is alleen 
te zien, door de link te gebruiken. Als deze niet blauw is, kan je hem kopiëren en plakken in je 

webbrowser (google chrome bijvoorbeeld). In dit filmpje leggen we uit wat wij afgelopen jaar hebben 

gedaan, hoe de financiën er bij staan en hebben wij enkele oproepen,  
T.n.v.: activiteitenvereniging van cbs t kompas omdat we echt wel, een klein beetje inzet, van jullie 

medeouders nodig hebben. Het gaat om kascontrole en om aanvulling in de commissie. We hebben in 
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het filmpje wat flauwe grapjes verwerkt, maar willen wel serieus benadrukken, dat het wel om de 

financiële bijdrage van ALLE ouders van de school gaat. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Rudi Luimes en Timo Bakker 

 

 

 

Betaalgegevens: 

€ 20,00 per kind o.v.v. volledige naam/namen kind(eren) 

Rek.nr.: NL55RBRB0787678813 
 

 

Welkom 

We heten Casey Goossens, Sven Kikkert en Celine Goedhart (1C) 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. 

 
 

 Bericht van La Mascotte 

Op woensdag 26 januari 2022 van 15-17 uur organiseert La Mascotte voor kinderen uit groep 6, 7 

en 8 de workshop Zang en Toneel in het Cultuurbedrijf in Emmeloord. Dirigent Marion en regisseur 
Jop gaan met de kinderen aan de slag met zingen en toneel spelen. En wat de kinderen op die dag leren, 

mogen ze in november in Theater 't Voorhuys nog een keer laten zien voor publiek tijdens onze 
voorstelling Boccaccio! 

  
Aanmelden kan via jeugd@lamascotte.nl of www.lamascotte.nl onder vermelding van naam, leeftijd / 

groep en school. 

Helaas is 'publiek' bij de workshop zelf niet toegestaan, maar de kinderen zijn van harte welkom in de 
kleine zaal van het Cultuurbedrijf! 

Filmpje La Mascotte: https://youtu.be/0WnBc8dYOeA 
Muziektheater kan ook goed samengaan met andere muziek en dans, bijvoorbeeld 

hiphop: https://www.youtube.com/watch?v=TfQJZ76WR0U 

 
 
 

Tot slot 

 
Als team van ’t Kompas wensen wij u allen alle goed toe voor het jaar 2022!!! 

 
 

 

Met vriendelijke groeten namens het team, 
 

Henri Romkes 
 

 
 

 

 
 

 
 

De link naar het filmpje: 

https://youtu.be/OHyNwo2v5ls    

mailto:jeugd@lamascotte.nl
http://www.lamascotte.nl/
https://youtu.be/0WnBc8dYOeA
https://www.youtube.com/watch?v=TfQJZ76WR0U
https://youtu.be/OHyNwo2v5ls
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Bijlage: Flyer Sociale vaardigheidscursus Pony Power voor Kids 

 


