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“ In de peiling” 
 

Nieuwsbrief nr. 4 schooljaar: 2022 – 2023  datum: 02 december 2022 
 

Agenda 

Vrijdag 02 december    : Sinterklaasviering op school 
Donderdag 15 december   : Winterfair 

Donderdag 22 december   : Kerstviering in de klas 
Zaterdag 24 december t/m zondag 08 januari : Kerstvakantie 

Vrijdag 13 januari    : Peiling nr. 5 

 
 

Bijbelrooster 

 

Week 49 (05/12 - 09/12) - Stel je voor 
Lucas 1:1-56 
De priester Zacharias krijgt een onvoorstelbaar bericht van een engel: hij en zijn vrouw Elisabet zullen een 

kind krijgen dat mensen terugbrengt bij God. Zacharias is sprakeloos. Ook Maria krijgt bezoek van een 
engel, zij wordt moeder van Gods eigen zoon. Maria gaat naar Elisabet en zingt een lied over hoe God de 

wereld verandert. 
 

Week 50 (12/12 - 16/12) - Nu wordt alles anders 

Lucas 1:57-80 en Micha 5:1-4a 
Johannes de Doper, het kind van Zacharias en Elisabet, wordt geboren. Meteen na zijn geboorte kan 

Zacharias weer praten en zingt hij een lied over hoe God zijn volk bevrijdt. In groep 5 t/m 8 lezen we ook 
uit de profetie van Micha, die vertelt dat ooit in Betlehem een nieuwe koning geboren zal worden. 

 

Week 51 (19/12 - 23/12) - Kijk omhoog 
Lucas 2:1-20 en Matteüs 2:1-12 
Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem. Herders in het veld zijn de eersten die bij hem op bezoek 
mogen komen. Ook lezen we over wijzen uit het Oosten, die een ster volgen en zo bij Jezus komen om 

hem te aanbidden. 
 

Week 02 (09/01 – 13/01) Daar is hij! 

Johannes 1:1-34 
Johannes de Doper vertelt aan mensen dat er na hem iemand komt die groter is dan hij. Als hij Jezus ziet, 

zegt Johannes: ‘Daar is hij!’ 
 

 

Voorwoord 

Wat een feest was het weer vanmorgen. Ik bedoel de aankomst van Sinterklaas. De kinderen zijn de hele 

week al in blijde verwachting over deze aankomst. Vanmorgen in het Ruim hebben we de Sinterklaas 

toegezongen en heeft iedere groep een nieuw lied laten horen op een bestaande melodie. De groepen 5 
t/m 8 hebben een flashmob laten zien, wat ook ontzettend leuk was. Wat hebben we toch een talent op 

school!!! 
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Verwachting betekent eigenlijk hetzelfde als advent. In deze tijd leven we nu op weg naar kerst. De 
verwachting die Maria en Jozef hadden van het kindje Jezus. En natuurlijk niet alleen Jozef en Maria, wij 

allen zijn in de verwachting van het kindje Jezus en wij allen zijn in verwachting van de wederkomst van 
de Here Jezus. Dit biedt hoop en perspectief voor de toekomst, want wij geloven dat het leven hier op 

aarde een keer ophoudt. Eens komt Jezus terug op de wolken en komt er een nieuwe hemel en een 

nieuwe aarde. Hier zal geen rouw, ziekte, dood, hongersnood, etc. meer zijn. Hier zal het zijn, zoals het 
eens bedoelt was in het paradijs. Hopelijk gelooft en ervaart u dit ook en kunt u hier ook kracht en moed 

uit putten.  
 

Wij wensen u in ieder geval een mooie maand december toe op weg naar het kerstfeest. 
 

Welkom 

We heten Milan Bouwman (1A/2A)van harte welkom bij ons op school. We hopen dat je snel went bij ons 

op school en wensen je een goede en leerzame tijd toe, met veel vriendjes en vriendinnetjes. 
 

 

Personeel 

Juf Carmen (groep 8 en groep 5) werkt op dit moment voor 50 procent tot aan de kerst. Hopelijk kan ze 

na de kerst weer volledig werken. 
Juf Jacquelien van Weerdenburg heeft vorige week een aanrijding gehad. Zij is op de snelweg van achter 

aangereden en moet het een paar weken rustig aan doen. Hopelijk kan zij haar werkzaamheden na 

volgende week weer oppakken. 
Juf Santana is met zwangerschapsverlof. Met het kindje gaat alles goed, maar juf Santana zelf heeft wat 

complicaties. Hopelijk mag zij hier spoedig van herstellen. 
 

Winterfair 

Het belooft een happening te worden op 15 december. Het draaiboek is ons gister uitgelegd door juf 
Claudia en het wordt echt een feestje. Een feestje waarbij goed voor de inwendige mens wordt gezorgd 

en waarbij gezelligheid en saamhorigheid de boventoon voert. Ook zijn er prachtige prijzen te winnen. De 

opbrengst wordt gebruikt om ons terrein achter school in te kunnen richten. Komt allen en samen maken 
we er iets moois van. Deze winterfair had niet door kunnen gaan als we geen hulp hadden gehad van 

een aantal ouders uit de activiteitencommissie. Op deze plaats wil ik dan ook mijn dank uitspreken en 
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nogmaals benadrukken dat we niet zonder uw hulp kunnen. Tevens willen we bij deze winterfair stilstaan 

bij het feit dat wij als school 40 jaar bestaan. Ook dit mag als een zegen worden gezien. Komt allen!!! 
 

De flyer van de winterfair ziet u onder de nieuwsbrief. 
 

bibliotheek 

Zoals u in de brief hebt kunnen lezen, krijgen we een gemeenschappelijke schoolbibliotheek. Dit betekent 

dat de boeken niet meer in de klas blijven, maar dat we een echte schoolbibliotheek krijgen. Dit is tot 
stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen Aves en de bibliotheek. In de brief die u van uw 

kind heeft gekregen staat dat uw kind lid moet worden om de koppeling tussen de schoolbibliotheek en 
de bibliotheek mogelijk te maken. Ook wordt het leesgedrag van uw kind inzichtelijk. Dit is belangrijk om 

het leesonderwijs in de lift te krijgen en om het leesgedrag te stimuleren. Hier zijn geen kosten aan 
verbonden, want tot 18 jaar ben je gratis lid. Ook als uw kind al lid is van de bibliotheek, ontvangen wij 

het formulier graag terug. Het kan zijn dat u het formulier heeft weggegooid en u het dan ook niet kunt 

inleveren. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, want uw kind wordt dan automatisch lid. Ook dit staat 
vermeld in de brief.  

 
Om de schoolbibliotheek mogelijk te maken moeten alle boeken in het digitale systeem komen van de 

schoolbibliotheek. Op 16 januari komt de bibliotheek dit zelf verzorgen. Ik zoek echter 10 ouders die mee 

willen helpen met het labelen van deze boeken. Vijf ouders voor in de morgen en vijf ouders voor in de 
middag. Heeft u tijd en lijkt het u leuk om hieraan mee te helpen, meldt u zich dan aan bij mij. Dit kan 

via Parro, telefonisch en u kunt natuurlijk ook bij mij binnenlopen. 
 

Afscheid als directeur van CBS ‘t Kompas 

In de bijlage vindt u een persoonlijke brief waarin ik u probeer uit te legen waarom ik tot de 

beslissing ben gekomen om ’t Kompas te verlaten. In de brief staat meer informatie, want ik ben 

dit schooljaar nog niet helemaal weg. Rond februari zal er een vacature worden uitgezet en zal er 

een commissie worden gevormd. Hopelijk komt er een nieuwe directeur die de ingeslagen weg 

kan voortzetten. 

 

Straks verstuur ik u nog een brief waarin mijn vertrek wordt aangekondigd namens het bestuur. 
 

Tot slot 

 

Wij wensen u allen een goed weekend toe. 
 

 

 
Met vriendelijke groet namens het team, 

 
Henri Romkes (dir.) 

 

 
 

Bijlage: - Flyer Winterfair 
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