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“ In de peiling” 
 

Nieuwsbrief nr. 1 schooljaar: 2022 – 2023  datum: 02 september 2022 
 

Agenda 

5 t/m 16 september                                       : Kennismakingsgesprekken (met kinderen) 
16 september                                                : Studiedag team (kinderen vrij) 

30 september     : Peiling nr. 2 
 

 

Bijbelrooster 

 

Week 36 (05/09 - 09/09) – Help! 
Exodus 1 en 2:1-15 

Lang geleden zijn Jozef en zijn broers naar Egypte gegaan. Hun nakomelingen, de Israëlieten, leven daar 
nog maar moeten als slaven werken voor de farao. Omdat de farao bang is dat het volk zich tegen hem 

zal keren, besluit hij dat alle pasgeboren jongens in de Nijl moeten worden gegooid. De moeder van Mozes 

legt hem in een mandje tussen het riet, waar hij gevonden wordt door de dochter van de farao. Mozes 
groeit op aan het paleis maar moet later vluchten. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Week 37 (12/09 - 16/09) – Samen met jou 

Exodus 3 en 4 
Bij een brandende braamstruik hoort Mozes de stem van God. Hij krijgt de opdracht om de farao te gaan 

vertellen dat hij het volk moet laten gaan. Eerst durft Mozes niet, maar God belooft met hem mee te gaan. 
Ook zijn broer Aäron zal erbij zijn. 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Week 38 (19/09 - 23/09) – Moet ik naar jou luisteren? 

Exodus 5:1 - 6:9 en 7:14 - 8:15 
De farao luistert niet naar Mozes en Aäron, zelfs niet als ze met bijzondere tekens laten zien dat ze door 

God gestuurd zijn. Hij laat de Israëlieten nog harder werken. Omdat de farao blijft weigeren, komen er 
plagen in het land: water verandert in bloed, er komen kikkers en later muggen. Maar de farao luistert nog 

steeds niet. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Week 39 (26/09 - 30/09) – Hoe komen we hier uit? 
Exodus 8:16 - 9:35, 10, 11 en 12:1-51 

Omdat de farao blijft weigeren komen er steeds meer plagen in het land: ongedierte, veepest, nare plekken, 

hagel, sprinkhanen en duisternis. Nadat de farao nog steeds niet luistert, sterft in elk huis van Egypte de 
eerstgeborene. Dan zegt de farao dat de Israëlieten moeten vertrekken; hij vraagt Mozes om voor hem te 

bidden. Midden in de nacht trekken ze weg uit het land, op weg naar een nieuwe toekomst. 
 

 

Voorwoord 

De eerste schoolweek is al weer bijna voorbij en we kunnen wel zeggen dat we blij en 
dankbaar zijn dat we de kinderen weer in goede gezondheid op school hebben. Hopelijk 
heeft u genoten van de vakantie, maar ik kan ook goed begrijpen dat u blij bent dat het 
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‘normale’ leven weer is begonnen. Hopelijk kunnen we er met elkaar weer een mooi 
schooljaar van maken.  
 
De kinderen zijn op de eerste schooldag door ‘gouden’ slingers en ballonnen gelopen. 
Dit heeft alles te maken met de ‘gouden’ weken. Dit betekent eigenlijk dat in de eerste 
weken de nadruk ligt op het vormen van de groep. Tussen de lessen door is er dus ook 
tijd voor spelletjes en sociaal contact.  
 
Wij zijn vorige week vrijdag tijdens de startvergadering samen begonnen met gebed 
voor de school, voor de kinderen en voor u als ouders. Ik weet dat er bij een aantal 
ouders ook veel zorg is omtrent gezondheid en andere zaken die spelen. Laten we 
blijven bidden voor elkaar en om Gods zegen voor dit nieuwe schooljaar. 
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Welkom 

We heten Joep Wemmenhove, Jort Honing, Damian Kikkert (1A/2A), Emma de Boer, Jayden Jongedijk 

(1B/2B) 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. 

 

 

Personeel 

We hebben één nieuwe leerkracht in ons midden. Haar naam is Karen Reinders en zij vult het 

zwangerschapsverlof van juf Santana in. Zij zal zich ongetwijfeld nog aan u voorstellen. Juf Karen staat 
samen met juf Gerrie voor groep 5B/6B. 

 
Ook hebben we een gedeelte van het schooljaar een trainee (Yneke Oenema) in ons midden. Dit is 

iemand die een omscholing doet tot leerkracht. Zij stelt zich hieronder aan u voor.  

 
Met juf Santana gaat het goed. Zij verwacht over enkele weken haar eerste kind. Wij bidden Santana en 

haar vriend Gods zegen toe en hopen op een voorspoedige bevalling. 
 

Op 23 september is juf Annet D 25 jaar in dienst. Dit is een hele periode en wij feliciteren haar hier dan 

ook mee. Hopelijk kan ze nog jaren van dit mooie werk genieten.  
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Voetpad!!! 

Ik ben gebeld door een ouder die aangaf dat haar kind bijna onder een fiets kwam van een andere 
ouder. Het gaat over het voetpad bij de kleuters. Als u met de fiets komt, wilt u dan rekening houden 

met de kleuters en de andere ouders die er staan? Volgens mij is het een kleine moeite om even af te 
stappen en een aantal meters te lopen. Ik wil niet betweterig overkomen, maar u kunt elkaar hier 

natuurlijk ook op aanspreken. Gezamenlijk kunnen we hier opletten, zodat er geen onnodige ongelukken 

gebeuren. 
 

Waar gaan wij aan werken 

Het komende schooljaar staat er ook weer veel te gebeuren. Dit jaar willen we verder groeien wat betreft 
het begrijpend lezen (Close Reading). We worden hier nog een stukje in begeleid en hopen via deze 

werkwijze het begrijpend lezen onderwijs uitdagender te maken voor de leerlingen. Begrijpend lezen blijft 
een lastig vak en de woordenschatontwikkeling is hierbij uitermate belangrijk. Het is dan ook erg 

belangrijk dat u uw kind blijft stimuleren om thuis ook te lezen. Ook het voorlezen kan hierbij helpen. 

 
Dit schooljaar worden we begeleid wat betreft het werken met Pluspunt (rekenen). Dit zal gebeuren op 

studiedagen en tijdens groepsbezoeken Dit schooljaar geven we het rekenonderwijs deels op papier en 
deels via de laptop (hybride). Wij hebben dit zo afgesproken met degene die ons hierin gaat begeleiden. 

Op deze manier hopen we dat het inzichtelijker wordt voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. 

Natuurlijk hopen we door deze begeleiding dat de resultaten beter worden. 
 

Ook gaan we komend schooljaar verder met het werken met een leerwand. Hierdoor wordt het 
leerproces inzichtelijk voor de leerlingen en gaat een thema meer leven. Dit zal vooral worden gedaan bij 

de zaakvakken (geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde). Wij werken met de methode Blink. 
 

Het zelfstandig werken en coöperatief leren wordt verder ontwikkeld. We maken dit schooljaar gebruik 

van weektaken, zodat de leerling nog meer zelfstandigheid kan ontwikkelen. 
 

 

Schoolfruit 

Zoals eerder vermeld is onze school ingeloot voor het fruitprogramma. In de bijlagen vindt u wat 

informatie hierover en kunt u zien wat de fruitdagen van ’t Kompas zijn. U kunt uw kind zelf natuurlijk 
ook nog iets meegeven, want het kan voorkomen dat niet alle kinderen alles lusten. We hebben niet echt 

het predicaat van een ‘gezonde’ school, maar ik wil hier toch vermelden dat het goed is dat u nadenkt 

over wat u uw kind meegeeft. Dit geldt natuurlijk ook voor het drinken. 
 

Namens een ouder (coördinator) heb ik een oproep gedaan voor fruitouders. Wij zijn echt blij dat er veel 
ouders gehoor hebben gegeven. De taken kunnen op deze manier worden verdeeld. Mevrouw Luimes zal 

de ouders (die zich hebben opgegeven) benaderen en inroosteren. Als er nog meer ouders zijn die willen 

helpen, kunt u dit bij mij melden en geef ik dit door.  
 

 

luizenpluis 

Ook voor de luizenpluis zijn wij op zoek naar ouders die willen helpen. Om meer dan 200 leerlingen te 

bekijken, hebben we echt meer ouders nodig. Namens de luizenpluisouders doe ik nogmaals een oproep: 
Wie wil er een aantal keren per jaar meehelpen met de luizenpluis? Ook hier kunt u mij voor benaderen. 

Ik zorg dat uw naam en tel.nr bij de juiste persoon terecht komt. 

 
 



 

 

 

 
Christelijke basisschool ’t Kompas 

Sondelstraat 4 
8304 GA Emmeloord 

tel: 0527-613253 
cbshetkompas@aves.nl 

www.kompas-emmeloord.nl   

5 

Parro 

Deze week heb ik de agenda van Parro gevuld. Soms is het goed om even het bericht aan te klikken, 

omdat er ook nog iets kan bijstaan. Hopelijk is het duidelijk voor u en als er vragen zijn, kunt u mij 
natuurlijk altijd benaderen. 

 
 

Vakantierooster 

 

 
 

 
 

Tot slot 

 
Ik merk dat er steeds meer ouders de school weer in komen en dat er steeds meer ouders iets willen doen 

voor de school. Wij zijn u hier zeer dankbaar voor en hopelijk kunnen we gezamenlijk de schouders er 

onder zetten om er weer een prachtig schooljaar van te maken. We doen het uiteindelijk voor onze 
kinderen. 

 
 

Alvast een goed weekend gewenst. 
 

 

Met vriendelijke groet namens het team, 
 

Henri Romkes (dir.) 
 

 

 
Bijlage:  - Flyer schoolfruit 

            -  Flyer Kidsrun Fish potato Run 
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