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“ In de peiling” 
 

Nieuwsbrief nr. 6 schooljaar: 2021 – 2022  datum: 04 februari 2022 
 

Agenda 

Vrijdag 18 februari   : Rapporten mee naar huis 
Maandag 21 t/m vrijdag 25 februari : Voorjaarsvakantie 

Vrijdag 04 maart   : Peiling nr. 7 
 

 

Bijbelrooster 

 

Week 06 (07/02 - 11/02) – Zaai verhaal 
Marcus 4: 1-34 

Jezus vertelt een zaai verhaal: een zaaier strooit zaad op verschillende plekken. Op de ene plek komt het 
op, op de andere plek niet. Zo is het ook met het woord dat gezaaid wordt en met mensen die er 

verschillend mee omgaan. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Week 07 (14/02 - 18/02) – Ik zie je wel 
Marcus 5: 1-43 

Er komt een man bij Jezus die erg in de war is. Hij weet wie Jezus is: de zoon van de Allerhoogste God. 

Jezus verjaagt de geest die de man in zijn greep heeft. Als ze daarna weer naar de overkant van het water 
gaan, komt Jaïrus bij Jezus. Hij vraagt of Jezus zijn dochter wil genezen. Onderweg is er een vrouw die 

Jezus aanraakt en geneest. Jezus ziet en helpt iedereen – zelfs de dood houdt hem niet tegen. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Week 08/09 (21/02 - 04/03) – Je hebt genoeg 
Marcus 6: 6b-44 

De leerlingen van Jezus worden eropuit gestuurd. Ze hoeven niets mee te nemen; er zal voor hen gezorgd 
worden. Als koning Herodes hoort wat er over de Messias verteld wordt, schrikt hij. Hij is bang dat het 

Johannes de Doper is, die hij heeft laten ombrengen. In het laatste verhaal van deze week horen we hoe 
Jezus vijf broden en twee vissen deelt met duizenden mensen. Er is voor iedereen genoeg! 

 

Voorwoord 

De laatste twee jaren lijkt het werk als directeur veelal op dat van crisismanager. Op zich leerzaam, maar 
ik verlang naar een tijd waarin alles weer ‘gewoon’ is. Ik heb wel gemerkt dat je het als crisismanager 

nooit helemaal goed kan doen voor iedereen. Dit komt denk ik doordat wij allemaal in verschillende 
situaties zitten en doordat we ook verschillend kunnen denken over de beslissingen die genomen worden. 

U mag van mij echter wel aannemen dat deze beslissingen genomen worden met de beste bedoelingen. 
Deze bedoelingen zijn gebaseerd op het feit om het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan voor 

de kinderen. Ook de leerkrachten zijn in de afgelopen jaren niet alleen leerkracht maar ook een soort van 

crisismanager geweest. Ga er maar aan staan: kinderen in de klas en tegelijkertijd ook nog iets willen 
betekenen voor kinderen die thuis zitten, leerkrachten die voor elkaar invallen, omdat anders groepen 

naar huis moeten worden gestuurd, cito’s afnemen, terwijl er in iedere klas wel een aantal kinderen 
ontbreken en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik heb het al eerder geschreven, maar ik doe het toch 

weer. Diep respect heb ik voor de leerkrachten en ik kan niet anders schrijven dat wij een fantastisch 

team hebben op ’t Kompas. Verder wil ik u als ouders ook mijn complimenten geven. Als ik de 
achterliggende tijd evalueer, kan ik echt wel stellen dat er over het algemeen genomen veel begrip van 

uw kant was en als er eens iets was, zocht u contact en kwamen we er meestal wel uit. Hopelijk gaan we 
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weer een ‘zonniger’ toekomst in waardoor u weer meer betrokken wordt bij de school en de 

schoolontwikkeling. Het is voor nu al mooi om te zien dat er weer wat ouders worden betrokken bij het 
regelen van bepaalde activiteiten, waarvoor onze dank. Bovenal dank aan onze God die wij dagelijks 

bidden om onze school open te houden en tot nu toe is dit goed gelukt. 
 

Studiedag 

Zoals ik ook al in een Parro bericht heb gestuurd, kan de studiedag van 7 februari helaas geen doorgang 

vinden. De kinderen kunnen dus gewoon naar school en wij hopen deze studiedag op een later moment 
in te halen. Deze studiedag is namelijk voor de schoolontwikkeling erg belangrijk, omdat wij worden 

geholpen bij de implementatie van Close Reading (begrijpend lezen).  
 

Instroomgroep 

Het is goed om te zien dat de kinderen uit de instroomgroep al gewend zijn om school te krijgen in 
Windkracht 10. Op dit moment zitten er 7 kinderen in deze groep en hier stromen op korte termijn nog 

een drietal kinderen in. De leerkrachten die deze groep bemensen zijn bevlogen leerkrachten die erg 

enthousiast zijn. Ook vind ik het mooi om te zien dat we zo goed worden ontvangen door Windkracht 10. 
Op deze plaats wil ik hier mijn dank nog een keer uitspreken naar Monique en haar team. 

 
 

Vanmorgen hebben ook de kinderen uit groep 1C  

een heerlijk ontbijt gekregen. Zoals u kunt zien 
genieten ze volop 

 

 
 

Voorleesdagen 

Doordat er cito’s waren in de afgelopen weken zijn we de nationale voorleesdagen niet gestart met het 
voorleesontbijt, maar hebben we besloten om de nationale voorleesdagen af te sluiten met een ontbijt. 

Dit om de rust te bewaren binnen de school zodat de kinderen hun aandacht konden focussen op de 
cito’s. Hieronder ziet u een aantal foto’s van verschillende groepen die heerlijk aan het genieten zijn van 

hun krentenbroodje en wat drinken. 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Groep 4B/5B groep 4A 
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Groep 7B 

 

Ouder - en leerling enquête  

De uitgezette ouder- enquête is ingevuld door 28% van de ouders. Hiervoor hartelijk dank. De 

uitkomsten worden besproken met het team en met de MR. Een paar zaken die opvallen wil ik hier alvast 

noemen. De volgende aandachtspunten geeft u aan: het regelmatig maken van uitstapjes in de 
omgeving, de aanwezigheid van gastsprekers binnen de school, gebruik maken van deskundige mensen 

en instellingen buiten de school en de mate waarin de school aan activiteiten meedoet in de buurt. 
Verder geven de leerlingen aan dat ze de ouders weinig zien binnen de school en dat er thuis weinig 

gepraat wordt over de school. Natuurlijk is veel hiervan te weerleggen door de afgelopen twee jaar, maar 

we kunnen hier zeker lering uit trekken. De kinderen geven ook aan dat we meer aan goede doelen 
kunnen doen, of dit in ieder geval inzichtelijk willen maken. Verderop in de nieuwsbrief ziet u al een 

voorbeeld van een goed doel en zit er ook nog één in het verschiet. Hier wordt u nog over geïnformeerd. 
 

 flessenactie 

zoals u in de Parro al hebt kunnen lezen willen wij geld inzamelen voor de Stichting Jarige Job. Deze 
stichting wil minder bedeelde kinderen ook een verjaardagscadeautje geven en hier willen wij natuurlijk 

graag aan bijdragen. De kinderen verzamelen lege flessen en deze worden op school ingeleverd (zie 

foto). We hebben al een aantal boodschappenwagentjes ingeleverd en de teller staat inmiddels al op 69 
euro. Dit moet natuurlijk nog veel meer worden, zodat we zoveel mogelijk kinderen een onvergetelijke 

verjaardag kunnen bezorgen. De actie duurt nog tot 16 februari en ik moedig u dan ook aan om zoveel 
mogelijk flessen mee te geven aan uw kind. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
Christelijke basisschool ’t Kompas 

Sondelstraat 4 
8304 GA Emmeloord 

tel: 0527-613253 
cbshetkompas@aves.nl 

www.kompas-emmeloord.nl   

4 

 

 

Tot slot 

Als het nodig is doe ik iedere vrijdag (vanaf nu) een mededeling via de Parro wat betreft de Corona situatie 

bij ons op school. Doordat de Peiling nu uitkomt doe ik het deze keer in de Peiling. Deze mededeling heeft 
dan betrekking op leerkrachten die thuis zitten en de algemene situatie wat betreft de leerlingen. De 

specifieke situatie per groep wordt vermeld aan de groep zelf. Dit betreft dan bijv. een situatie waarbij een 

leerkracht thuis zit en er inval komt. 
 

Op dit moment zitten er twee leerkrachten thuis en één onderwijsassist. De leerkrachten zijn gelukkig 
vervangen door hun duo partners. 

 
Het team van ’t Kompas wenst u allen een goed weekend toe 

 

 
 

 
 

 

Met vriendelijke groeten namens het team, 
 

Henri Romkes 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


