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“ In de peiling” 
 

Nieuwsbrief nr. 7 schooljaar: 2021 – 2022  datum: 04 maart 2022 
 

Agenda 

Woensdag 16 maart   : Open dag van 9.00 tot 11.30 uur 
Vrijdag 01 april    : Peiling nr. 8 

 
 

Bijbelrooster 

 
Week 10 (07/03 - 11/03) – Wij hebben je nodig 

Marcus 6: 45-56 en 7: 24-30 
De leerlingen van Jezus komen ’s nachts in een storm op het meer terecht. Jezus loopt over het water naar 

hen toe. Aan de overkant van het meer komen veel mensen die hem nodig hebben naar Jezus toe. En ook 
in de omgeving van Syrus wordt zijn hulp gevraagd, door een vrouw met een zieke dochter. 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Week 11 (14/03 - 18/03) – Zie je al wat? 

Marcus 7: 31-37, 8: 1-10 en 22-26 
Jezus maakt een man beter die doof is en niet kan praten. Er gaat een wereld voor hem open. Later geeft 

Jezus een grote menigte mensen te eten met zeven broden en wat vissen. Het is al de tweede keer dat 

Jezus zoiets doet; gaan de mensen nu begrijpen wie hij is? In het derde verhaal wordt een blinde man 
genezen. Hij ziet eerst mensen alsof het bomen zijn, maar later ziet hij steeds meer. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Week 12 (21/03 - 25/03) – Op je tenen 

Marcus 8: 27 - 9:29 
Geloven is af en toe op je tenen staan: nieuwsgierig zijn, iets willen zien, maar ook ergens je best voor 

doen. In de verhalen van deze week praat Jezus met zijn leerlingen over wie hij is. Je moet ‘op je tenen 
staan’ om daar iets van te begrijpen. Op een hoge berg verandert Jezus van gedaante en verschijnen 

Mozes en Elia. Terug beneden geneest Jezus een zieke jongen. 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Week 13 (28/03 - 01/04) – De hoofdprijs 
Marcus 10: 13-27 en 35-45 

Jezus laat de kinderen bij zich komen; voor zulke mensen is het koninkrijk van God. Als een rijke man komt 
vragen hoe hij deel kan krijgen aan het eeuwige leven, vertelt Jezus hem dat hij al zijn rijkdom weg kan 

doen. Dan krijgt hij echt de hoofdprijs! 

Onderweg naar Jeruzalem vragen twee leerlingen of ze later een ereplaats naast Jezus zullen krijgen. Jezus 
vertelt dat je in Gods ogen belangrijk bent als je anderen dient. 

 
 

Voorwoord 

Het mag weer! Ouders binnen de school. Natuurlijk heb ik u bericht over het feit dat we ook geleerd 
hebben van deze periode en dat de leerkrachten om 8.30 uur willen beginnen met de les en dat er dan 

geen tijd is voor een praatje bij de deur (uitzonderingen daargelaten). Ook heb ik u gevraagd om niet 

allemaal op het plein te komen. Het doet mij goed om te zien dat dit goed gaat, maar natuurlijk begrijp ik 
ook dat u wel eens een praatje wilt maken. Natuurlijk is dit altijd mogelijk. In principe staat mijn deur 

altijd open, maar u kunt ook een afspraak maken met mij, of met desbetreffende leerkracht.  



 

 

 

 
Christelijke basisschool ’t Kompas 

Sondelstraat 4 
8304 GA Emmeloord 

tel: 0527-613253 
cbshetkompas@aves.nl 

www.kompas-emmeloord.nl   

2 

Aan de ene kant is het natuurlijk mooi dat er veel beperkingen zijn opgeheven en dat wij weer gewoon 

school mogen zijn. Het lijkt wel of Corona op zijn retour is. Aan de andere kant is daar het 
verschrikkelijke van een oorlog in Oekraïne. Ook dit zet de wereld weer stil en doet ons beseffen dat wij 

eigenlijk niet veel invloed kunnen uitoefenen op de dingen die in de wereld om ons heen gebeuren. Toch 
kunnen we wel degelijk iets doen en dat is ook precies wat ik deze week in een bericht las van een 

pastor uit Oekraïne. Zijn oproep was namelijk: Bid voor ons! In deze lijdenstijd (tijd voor Pasen) is het 

goed om stil te staan bij wat deze mensen door moeten maken. De beelden zijn verschrikkelijk en wij 
moeten er niet aan denken dat dit met ons, of met onze kinderen gebeurd. En toch is het dichtbij en 

moeten wij niet wegkijken. Gelukkig zijn er veel acties op touw gezet om de mensen te helpen en lijkt 
Europa eensgezind. Toch geloof ik dat (ook hier) het gebed noodzakelijk blijft. Bid iedere dag voor de 

mensen uit Oekraïne (maar ook uit Rusland) zodat deze oorlog spoedig tot een einde mag komen. 

 
Onderstaand gedicht laat ons de Hoop van Pasen zien en de macht die God heeft. Al lijkt het soms niet, 

maar Hij heeft alle macht in hemel en op aarde.  
 
De eeuwigheid is er rondom de aardse tijd 
waarbij God tot de schepping is gekomen 
die vol zou zijn met eer en kracht en lief’lijkheid 
met waterstromen en met levensbomen. 
 
Maar zou de schepping and’re eigen wegen gaan 
dan zou dat tot haar ondergang gaan leiden 
toen zei God’s Zoon dat Hij er Zelf voor in zou staan 
dat ’t gans heelal zich weer aan God zal wijden. 
 
Dat Hij dan zou gaan door alle aardse dalen 
om alle regels van God na te leven 
om ’t herstel van alle dingen te behalen. 
 
Hij is die weg gegaan, Hij heeft ons ‘t heil bereid 
aan Hem is alle macht en kracht gegeven 
zo wordt de aardse tijd hersteld in eeuwigheid. 
 
Hopelijk mag dit onze troost en houvast zijn. In het bijzonder voor de mensen die nu in nood 
verkeren. Er zal een tijd aanbreken waarin het goed en voor eeuwig vrede zal zijn.  
 

 

Personeel 

- Vanaf maandag 7 maart komt juf Simone weer terug van haar zwangerschapsverlof bij groep 

1B/2B. 

- Juf Santana gaat deze groep dus verlaten en komt op maandag voor groep 4B/5B naast juf 
Judith. Daarnaast blijft zij op do en vr bij groep 5A naast juf Gerrie. 

- Juf Carmen heeft een gezonde zoon gekregen. Zijn naam is Noud Thijmen.  
- Juf Babs gaat met ingang van vandaag met zwangerschapsverlof. Hopelijk krijgt ze een mooie 

tijd. We wensen haar Gods zegen toe. Inmiddels is bekend geworden dat we een vervangende 
IB’ er krijgen tot aan de zomervakantie. Haar naam is Antsje Beukens. Op deze manier willen we 

ervoor zorgen dat de zorg omtrent een aantal leerlingen gewoon doorgang kan vinden. Ook de 

andere taken die een IB’ er heeft, worden opgepakt door Antsje. 
 

 

Onderwijskundige ontwikkelingen 

Gelukkig mag er weer meer en kunnen we ook weer externen binnen school halen om ons te begeleiden 

bij een aantal vernieuwingen die wij doorvoeren. Te denken valt hierbij aan Close Reading (begrijpend 
lezen) en de implementatie hiervan. Ook de nieuwe rekenmethode hebben we geëvalueerd tot nu toe en 
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hier moeten we zeker nog in groeien. Gelukkig kunnen we hulp inroepen om ons ook hierbij te 

begeleiden. Het inzetten van coöperatieve werkvormen tijdens de lessen zien we door de hele school. 
Misschien kunt u eens aan uw kind vragen wat dit precies inhoudt. Het is namelijk belangrijk dat u met 

uw kind ook praat over school. Uit de enquête van de kinderen is namelijk gebleken dat er thuis 
nauwelijks gepraat wordt over school en dit is juist zo belangrijk voor het welbevinden van uw kind. 

 

Monitoringsronde 

Deze week is de school bezocht door de leden van het CvB en is het gesprek gevoerd over wat wij 
hebben bereikt in het afgelopen jaar en waar wij aan willen werken in het komende jaar. Het was een 

zeer positief bezoek. Als school kregen we complimenten over de werkhouding (o.a. de bereidheid om in 
te vallen voor elkaar), de netheid en frisse look van de school, maar ook de open en vriendelijke houding 

van leerkrachten en kinderen was iets dat opviel tijdens het bezoek. Tijdens dit bezoek is er ook een les 
bekeken in groep 4B/5B, waarbij veel coöperatieve werkvormen te zien waren. De leerkracht en de 

kinderen hadden duidelijk plezier tijdens deze les, waarbij ook nog eens werd geleerd van en met elkaar. 

Het lijkt mij goed om dit ook te delen met u als ouders. 
 

 Flessenactie 

De flessenactie heeft het mooie bedrag opgebracht van 303 euro. Dit bedrag wordt overgemaakt naar 
stichting jarige job. We hopen dat er veel kinderen blij kunnen worden gemaakt met een cadeautje. 

Hartelijk bedankt voor een ieder die heeft meegeholpen om dit mooie bedrag bij elkaar te krijgen. 

 
Er is alweer een nieuwe actie gaande voor de voedselbank. Hier bent u al eerder over geïnformeerd. Wij 

bevelen ook deze actie van harte bij u aan. 
 

Hulp ouders 

De komende periode zal er weer meer hulp worden ingeroepen van u als ouders. Te denken valt dan 
aan: voorleesouders, luizenpluis, schoonmaak school, rijden, etc… Hopelijk zijn er ouders die ons willen 

helpen en kunt u een moment vrij maken. 

 

Tot slot 

In de bijlages vindt u een oproep van de MR wat betreft nieuwe leden en ook een inschrijfformulier wat 

betreft scholierenatletiek AVNOP (zie informatie hieronder). Als school doen wij deze keer niet mee, maar 
u kunt de kinderen ook individueel aanmelden. 

 
Voor nu alvast een goed weekend en geniet van de zon. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Met vriendelijke groeten namens het team, 

 
Henri Romkes 
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 Aan alle sportcommissies van de basisscholen in de Noordoostpolder. 

 
Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u jaarlijks informatie over de scholierenatletiekdag. 

Ook dit jaar organiseert de commissie scholierenatletiek van AVNOP weer een atletiekmiddag voor 

scholieren van de basisscholen uit de Noordoostpolder met de bedoeling de kinderen kennis te laten 
maken met de veelzijdigheid van de atletieksport, maar bovenal de kinderen een leuke en sportieve 

middag te bezorgen. 
Deze middag wordt gehouden op woensdagmiddag 6 april van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur. 

De prijsuitreiking volgt direct na het laatste onderdeel. 
Inschrijven is mogelijk voor leerlingen geboren in de jaren 2010 tot en met 2016 (groep 3 t/m groep 8) 

 

De onderdelen zijn: 40 m. sprint / 60 m. sprint, balwerpen, verspringen en 400/600 meter hardlopen. 
De kosten bedragen € 3,00 per opgegeven kind, dit kan worden betaald per school bij het afhalen van de 

startnummers. 
Aanmelden kan tot vrijdag 18 maart a.s. via school op bijgevoegd formulier, of als de school niet 

meedoet, individueel. Wilt u deze brief dan kenbaar maken aan uw leerlingen, bijv. op een prikbord of via 

de schoolkrant, deze leerlingen kunnen zich dan aanmelden via e mail. 
 

(vermeld dan wel het privé e-mail adres van elke deelnemer). Dit formulier kan gemaild worden naar: 
 

Scholierenatletiek AVNOP sa@avnop.nl 

 
Zonder hulp van ouders, docenten kunnen wij dit niet organiseren dus via dit formulier willen wij ook 

graag de namen van de mensen van uw school die helpen met de begeleiding bij de diverse onderdelen. 
Deze begeleiding bestaat uit het opnoemen van de namen, noteren van de behaalde resultaten, harken 

en meten bij het verspringen en balwerpen. 
 

Wij hebben voor elke 7 kinderen die worden opgegeven 1 begeleider nodig. 

Bij opgave van minder dan 7 leerlingen verwachten wij ook minimaal 1 begeleider. 
 

Informatie over de uit te voeren taken wordt uiteraard verstrekt, deze worden per e-mail verstuurd nadat 
we de aanmeldingen hebben ontvangen. 

 

Ook bij individuele deelname is begeleiding van een volwassene nodig! 
 

Een extraatje dit jaar is de actie om sport en bewegen onder de kinderen te stimuleren. Daarom is er 
voor de scholen die meedoen met de scholierenatletiekdag een tegoedbon van AvNop om deze te 

besteden aan vervolg atletieklessen voor hun school. Geheel verzorgd door AvNop. 
Meer informatie hierover zal op de dag zelf worden gegeven. 

In de week voorafgaand aan de Scholierenatletiekdag sturen wij u meer informatie toe. 

 
Namens Scholierenatletiek AVNOP 

 
Jolanda Wierda 

 


