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“ In de peiling” 
 

Nieuwsbrief nr. 3 schooljaar: 2022 – 2023  datum: 04 november 2022 
 

Agenda 

Maandag 21 november    : Studiedag team (alle leerlingen zijn vrij) 
Vrijdag 02 december    : Sinterklaasviering op school 

Vrijdag 02 december    : Peiling nr. 4 
Donderdag 15 december   : Winterfair 

Zaterdag 24 december t/m zondag 08 januari : Kerstvakantie 

 
 

Bijbelrooster 

 

Week 45 (07/11 - 11/11) – Nu is het genoeg 
Numeri 11 en 12 
De Israëlieten klagen over het eten in de woestijn. In Egypte hadden ze komkommers en watermeloenen, 

nu alleen maar dat manna. Als God hun geklaag hoort, zegt hij dat het genoeg is: hij laat kwartels uit de 
hemel komen, zo veel dat het ze uiteindelijk hun neus uit zal komen. 

Later hebben Mirjam en Aäron kritiek op Mozes. Daarna wordt de huid van Mirjam zo wit als sneeuw. Zeven 
dagen later kan ze zich weer bij de mensen voegen zodat ze verder kunnen trekken. 

 

Week 46 (14/11 - 18/11) – Zie je het nog zitten? 
Numeri 13:1 - 14:9 
Een groep verkenners gaat kijken in het beloofde land. Ze vertellen dat het een rijk land is met enorme 
vruchten; maar ook met enorme inwoners waar ze nooit van kunnen winnen. De meeste verkenners zijn 

somber, maar Jozua en Kaleb zeggen dat Israël moet blijven vertrouwen op de Heer.. 

 
Week 47 (21/11 - 25/11) – Naar de overkant 

Deuteronomium 31:1-8 en 34:1-12 en Jozua 4:4-9 
Mozes gaat niet mee het beloofde land in, hij wijst Jozua aan als de nieuwe aanvoerder. Vanaf een hoge 

berg laat God hem het land uit de verte zien. Daarna sterft hij. Onder leiding van Jozua steekt het volk de 
rivier de Jordaan over en gaan ze het beloofde land binnen. Na een reis van veertig jaar zijn de Israëlieten 

in het land waar ze thuis zullen zijn. 

 
Week 48 (28/11 - 02/12) - Hoor je dat? 

Jesaja 6:1-13, 11:1-10 en 40:1-11 
Woorden kunnen verschil maken tussen wanhoop en hoop, tussen angst en vertrouwen. Dat laat de profeet 

Jesaja zien als hij de woorden van God overbrengt aan mensen. Deze week horen we over de roeping van 

Jesaja en over zijn visioenen van een nieuwe koning en een vredestijd. 
 

 

Voorwoord 

Wat gaat een schooljaar toch snel. De herfstvakantie is geweest, de klok is weer een uur teruggezet, het 

schoolplein ligt weer bezaaid met blaadjes en ga zo maar door. Ook zijn de eerste voorbereidingen voor 
het sinterklaasfeest alweer gestart en daarna gaan we weer richting de kerst. Het lijkt wel of de tijd 

steeds sneller gaat en dat deze aan ons voorbij vliegt. Afgelopen maandagavond bracht ik een 

huisbezoek bij een oude zuster vanuit de gemeente (86 jaar) en eigenlijk zei deze vrouw precies 
hetzelfde. “Mooie herinneringen aan vroeger, maar waar is de tijd gebleven?” Hopelijk kunnen we iedere 

dag genieten van het goede wat wij nog hebben. Vaak zit het hem in de kleine dingen. Terwijl ik dit 
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schrijf besef ik ook dat veel gezinnen van onze school op dit moment zorgen hebben en valt er daardoor 

weinig, of niets te genieten. Al deze gezinnen (in wat voor omstandigheden dan ook) willen we opdragen 
in ons gebed en hopelijk breekt er weer een betere tijd aan voor u zelf en voor uw kinderen.  

 
Als school willen wij er zo goed mogelijk voor zorgen dat uw kind zich veilig en gezien weet. Wij hebben 

op ’t Kompas een team dat hier voor de volle 100 procent voor gaat. Het is dan ook goed dat als er 

zorgen zijn, dit te delen met de leerkracht van uw kind. Bovenal is het natuurlijk goed om uw kind op te 
dragen aan Hem in uw dagelijks gebed. Hij is het die onze kinderen kan beschermen en hen de weg wil 

wijzen. 
 

Heer ik bid U voor mijn kind'ren 
Wil met hen zijn in alle dagen 
Dat niets of niemand hen zal hind'ren 
om elke dag naar U te vragen 
 
Wilt U ze door Uw hand bewaren 
Ook als het leven moeilijk gaat 
bewaar voor zonden en gevaren 
weest hen nabij, geeft U hen raad 
 
Want niemand kan er beter zorgen 
daarom leg ik ze voor U neer 
Bij U zijn ze veilig en geborgen 
Ik laat ze los, Wees bij hen Heer 
 
 

Welkom 

We heten Anniek Zuidhof, Daan Freriks (1A/2A), Elize Punter (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 zijn blij verheugd om u te kunnen meedelen dat juf Carmen (groep 7 en 4) vanaf morgen weer 

volledig inzetbaar is. Het gaat zelfs zo goed dat we de inval voor volgende week hebben bedankt, omdat 
juf Carmen weer zelfstandig voor de groep kan staan. Veel succes juf!!! 

 

Hopelijk is juf Karen (groep 5/6) volgende week ook weer aanwezig. Zij was deze week afwezig i.v.m. 
Corona. 

 
Juf Santana heeft een gezonde zoon ontvangen, maar heeft nog best veel last van de bevalling. Wij 

wensen haar beterschap en gezondheid toe.  
 

Winterfair 

Beste ouders en verzorgers,  

 
U kunt zich vast nog herinneren dat we 2 jaar geleden alles klaar hadden voor een fantastische fancy fair 

bij ons op het schoolplein! Helaas gooide destijds corona roet in het eten maar inmiddels hebben we toch 
echt wel heel veel zin in een gezellig, schoolbreed feestje. Laat nou dit jaar onze school ook nog 40 jaar 

bestaan! Een goede reden om dit najaar een gezellige winterfair te organiseren. Een enthousiaste groep 
mensen is alweer bezig om een en ander te organiseren dus houd 15 december vrij! Jullie zijn dan allemaal 

uitgenodigd voor een gezellige avond van 17.00 uur tot 20.00 uur op ‘t Kompas. Er zullen allerlei leuke 
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zelfgemaakte spullen verkocht worden, er is een loterij met serieuze, grote prijzen, er is vermaak voor jong 

en oud en er zullen verschillende etenswaren te koop zijn, dus eten koken hoeft deze avond niet!  
 

Het geld wat deze dag opgebracht wordt zal besteed worden aan het opknappen en aan het realiseren van 
een tuin achter de school waarbij natuurlijk leren voor onze kinderen mogelijk wordt!  

 

Wij hebben er zin in. Zien we jullie ook? Tot dan!  
 

Met vriendelijke groet namens het team en de winterfaircommissie,  
 

Anne Wiebren en Claudia  

 
 

Actie: Red een kind! 

Beste kinderen ,ouders en verzorgers, Wat is het toch supermooi om te zien dat we als school toch een 
enorme betrokkenheid bij onze medemens laten zien. De kinderen van onze school hebben toch echt 

weer enorm hun best gedaan om een mooi bedrag bij elkaar te sparen wat we aan stichting red een kind 
mogen overdragen. In het filmpje vertellen een aantal kinderen zelf wat er uiteindelijk bij elkaar is 

gebracht. 

 
Wij zijn als team ontzettend trots. Bedankt allemaal voor jullie inzet! Een hartelijke groet, Namens het 

team en de goede doelen commissie, Claudia Harsevoort 
 

Dit bericht met desbetreffend filmpje is al gedeeld via Parro, maar het leek mij goed om het hier ook nog 

te vermelden. Als u het filmpje nog niet hebt gezien en nieuwsgierig bent naar het bedrag, raad ik u aan 
om het filmpje terug te kijken. Het filmpje is 31 oktober verstuurd in de groep oudsten. 

 
 

Leerlingenraad 

Vanmiddag wil ik voor de eerste keer dit schooljaar vergaderen met de leerlingenraad. Het doel van de 
leerlingenraad is om mee te denken, mee te praten, met ideeën komen en mee te beslissen bij bepaalde 

onderwerpen. De leerlingenraad is een afvaardiging van alle leerlingen. 

 
Leden leerlingenraad 2022/2023 

Groep 6 Jens en Liz 
Groep 7 Timo en Fien 

Groep 8A Jasmijn en Ellen 
Groep 8B Sebastiaan en Farid 

 

Fruit 

Ik denk dat ik wel kan schrijven dat het fruit een succes is. Natuurlijk zijn er altijd wel leerlingen die 
bepaald fruit niet lusten, maar over het algemeen wordt het meeste toch wel opgegeten. Het fruit dat 

overblijft wordt niet weggegooid, maar gaat naar een goed doel, of wordt meegenomen naar huis. Het is 
nog wel goed om te benoemen dat u uw kind ook iets extra’s (liefst gezond natuurlijk) kunt meegeven 

als uw kind bepaald fruit niet lust. 
 

Ingekomen bericht Carrefour 

Week van de Mediawijsheid 2022 
4 t/m 11 november besteden we vanuit de FlevoMeer Bibliotheek, jongerenwerk en Jongeren Op Gezond 
Gewicht (JOGG) van Carrefour aan de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar is er aandacht voor de 
leerlingen van groep 7/8 en hun ouders/ verzorgers. 
 
Waarom de Week van de Mediawijsheid? 
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De grens tussen online en offline vervaagt en de digitale wereld is onderdeel van onze maatschappij. Een 
leuk en belangrijk moment delen via social media, een post van een klasgenoot ‘liken’. Via social media 
delen kinderen veel met elkaar. Helaas is niet elke online interactie leuk en gaat dit weleens verkeerd. 
Elkaar verkeerd begrijpen gebeurt snel. En met de veiligheid van een scherm ertussen is een nare reactie 
soms zo geplaatst. Soms escaleert dat in haatreacties of publiekelijk aan de digitale schandpaal worden 
genageld. Hoe houden we het samen online sociaal? En geven we kinderen de handvatten om online 
contact positief en veilig te houden? Daar gaat het over in de Week van de Mediawijsheid.  
 
Het programma/ aanbod:  

- Het webinar ‘Like and cancel’ voor ouders 
- De Mediawijsmarkt in de bibliotheek 
- Tips voor thuis 

 
Meer informatie over het lokale programma: 
www.carrefour.nu/agenda  
Bart Maljers 06 53 24 68 92 / Belinda van Keulen 06 13 28 72 90.  
 

 

 

Tot slot 

 

Wij wensen u allen een goed weekend toe. 
 

 

 
Met vriendelijke groet namens het team, 

 
Henri Romkes (dir.) 

 
 

 

Bijlage: -  
            - 

 
 

http://www.carrefour.nu/agenda
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