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“ In de peiling” 
 

Nieuwsbrief nr. 5 schooljaar: 2022 – 2023  datum: 13 januari  2023 
 

Agenda 

Maandag 16 december           : labelen boeken schoolbibliotheek door opgegeven ouders 
Maandag 23 t/m vrijdag 3 februari                : Cito afnames 

Vrijdag 3 februari                                        : Peiling nr. 6 
 

 

 

Bijbelrooster 

 
Week 02 (09/01 - 13/01) – Daar is hij! 

Verhalen uit Johannes; Johannes 1:19-28 en 1:29-34 
Johannes de Doper maakt indruk op de mensen, maar Johannes schetst een nog groter toekomstbeeld. 

Hij vertelt de mensen over Jezus en geeft mensen hoop en verwachting. Zo bereidt hij de mensen voor op 

de komst van Jezus. 
 

Week 03 (16/01 - 20/01) – Heb je het al gehoord? 
Johannes 1: 35-52 en 2:1-11 
Johannes de Doper vertelt aan twee van zijn leerlingen dat Jezus de Messias is. De leerlingen gaan Jezus 

volgen en vertellen het ook aan de anderen. Op een bruiloft in Kana verandert Jezus water in wijn. 
 

Week 04 (23/01 - 27/01) – Verander jij? 
Johannes 2:13-25, 3:1-21 en 4:1-26 
Bij de tempel jaagt Jezus de handelaren weg. De farizeeër Nikodemus komt in de nacht naar Jezus toe. Als 

Jezus hem vertelt dat hij opnieuw geboren moet worden, begrijpt Nikodemus er niks van. Een vrouw bij 
een bron in Samaria verandert haar ontmoeting met Jezus. 

 
Week 05 (30/01 - 03/02) – Gebeurt er al wat? 

Johannes 4:46-54 en 5:1-23 
Een hoveling uit Kafarnaüm vraagt Jezus om hulp voor zijn zieke zoon. Jezus zegt dat hij naar huis kan 

gaan: zijn kind is genezen. Bij het bad van Betzata zit een man al achtendertig jaar te wachten tot er iets 

gebeurt. Jezus zegt dat hij op kan staan en naar huis kan gaan. 
 

Voorwoord 

De vakantie is weer voorbij en we zijn alweer een week onderweg. Vakantie is prettig, maar het is ook 
weer goed dat het ‘normale’ leven weer is begonnen. Een aantal ouders heb ik gesproken en zij beamen 

dit en zijn blij dat de kinderen weer naar school kunnen. Regelmaat en ritme hebben we volgens mij 
allemaal nodig. Een belangrijke periode is aangebroken voor de kinderen. Maandag 23 januari starten we 

namelijk met de afname van de Cito’s. Dit wordt tweejaarlijks gedaan en is eigenlijk een belangrijk 

ijkpunt in ons schooljaar. Niet dat wij kinderen willen afrekenen op het uiteindelijke resultaat, maar we 
kunnen wel toetsen of het onderwijs dat wij gegeven hebben, resultaat heeft opgebracht. Het analyseren 

van deze toetsen is dan ook altijd belangrijk om te kijken waar we in kunnen verbeteren. Natuurlijk zijn 
er verschillende oorzaken aan te wijzen als de resultaten tegenvallen, maar we kijken ook naar ons 

handelen als leerkracht en hoe dit beter kan. Even terugkomend op regelmaat en ritme: ik wil ook 

benadrukken dat rust erg goed is als voorbereiding op de Cito afnames. Wilt u er op toezien dat uw kind 
de rust krijgt die het nodig heeft om zich te kunnen concentreren. Als een kind moe aan een Cito begint, 
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kan dit namelijk ook het resultaat beïnvloeden. Het zou zonde zijn als dit de reden zou zijn van 

onderpresteren, want dit kan makkelijk worden voorkomen lijkt mij. 
 

Er staat weer veel op het programma de komende periode. Om een aantal dingen te benoemen: het 
opzetten en klaarmaken van de gezamenlijke schoolbibliotheek, het afnemen en analyseren van de Cito’s, 

het schrijven van een rapport, het schrijven van een nieuw schoolplan, het proces naar een nieuwe 

directeur, het maken van de formatie voor het volgende schooljaar en ik kan zo nog wel even doorgaan. 
Zoals u leest, hebben we hier op school altijd wel wat te doen, maar we vertrouwen erop dat het met 

hulp van God allemaal gaat lukken. 
 

Stel je vertrouwen op de Heer 
Denk aan Hem bij alles wat je doet 
Dan maakt Hij jouw leven goed 
En ziet met liefde op jou neer. 
 

Welkom 

We heten Joep Blankesteijn (groep 1B/2B) 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. 
Ook Sem Asberg (groep 7) heten wij van harte welkom. Wij hopen dat je snel je plaats vindt bij ons op 

school. 
 

Personeel 

De vorige keer was ik positief over een aantal collega’s die thuis zitten met ziekte, maar waarbij het leek 
dat het de goede kant op ging. Helaas moet ik nu melden dat het nog niet zo goed gaat. Voor groep 8B 

hebben we gelukkig een invalleerkracht kunnen vastleggen voor een langere periode. Haar naam is 

Nynke Santema. In een later stadium zal zij zich aan u voorstellen middels een stukje in de Peiling. Ook 
voor groep 4 hebben we iemand gevonden voor een langere periode op de maandag en de dinsdag. Haar 

naam is Atalja Visser. Ook zij zal zich via de volgende Peiling aan u voorstellen.  
 

Dit betekent wel dat het nog niet zo goed gaat met juf Jacquelien (4) en juf Carmen (8B). Wij wensen 

hen weer gezondheid toe en bidden of de Grote Geneesheer genezing wil geven. 
 

Zoals u ziet, kunnen de gaatjes nog net gevuld worden met leerkrachten. Het houdt echter wel op. De 
invalpool is helemaal leeg en daarom is het moeilijk om nog inval te vinden. Het kan dus betekenen dat 

er groepen thuis komen te zitten, omdat er niemand voor handen is. Eigenlijk is dit wel het laatste wat 

wij willen, maar het is wel de keiharde realiteit. 
 

 

Schoolbibliotheek 

Aanstaande maandag worden alle boeken op school gescand en in het systeem van Schoolwise gezet. Dit 

is het uitleensysteem van de schoolbibliotheek. Een aantal keren heb ik een oproep gedaan om mee te 
helpen met het labelen van de boeken aanstaande maandag. Het is goed om te zien dat er een aantal 

ouders zich hebben opgegeven, want het is een behoorlijk klusje. Als er nog ouders zijn die ook mee 

willen helpen zijn deze natuurlijk van harte welkom. 
 

Voor de ouders die zich hebben opgegeven om ’s morgens te helpen: We starten om 8.30 uur. De 
middag zal rond 12.00 uur starten 

 
Ouders die zich hebben opgegeven in de morgen zijn: Margreet Z, Mariëlle K (tot 11.00 uur), Dennis G, 

Simone B (onder voorbehoud), Martine K en Femke T. 

 
Voor de middag: Susan R, Ilona H, Miranda O, Tirsa B en Syta D. 

 
Nogmaals: Als er nog ouders zijn de mee willen helpen, bent u van harte welkom. 
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Jeugdverpleegkundige op school 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

JEUGDVERPLEEGKUNDIGE GGD OP SCHOOL  

 
Ik ben Lisa Taberima, jeugdverpleegkundige van GGD Flevoland en ik ben verbonden aan 

basisschool  ‘t Kompas.  U kunt mij kennen van de preventieve gezondheidsonderzoeken of het 
zorgteam op school waar ik onderdeel van ben. Ik start met een inloopspreekuur voor ouders en 

leerkrachten waar u met uw zorgen en vragen terecht kunt! 
 

Soms hebben ouders twijfels of vragen over de ontwikkeling van hun kind die van invloed zijn op  het 

welbevinden en de gezondheid van een kind. Het kan dan gaan over allerlei onderwerpen zoals, 
slaapgedrag, voeding/eten, groei en/of gewicht, spelen, seksuele ontwikkeling, pubergedrag, ingrijpende 

gebeurtenissen ( scheiding, ziekte of overlijden van een dierbare), zindelijkheid, opvoedingsvragen, 
zelfstandigheid stimuleren etc. 

  

Ook leerkrachten signaleren situaties rond een kind die van invloed zijn op de cognitieve ontwikkeling. 
Dan moet er breder gekeken worden welke ondersteuning  een leerling nodig heeft. De leerkracht kan de 

jeugdverpleegkundige om advies vragen. 
  

Ouders kunnen hun zorg delen en vragen stellen. Maar het kan ook zo zijn dat een leerkracht samen met 
de ouders en jeugdverpleegkundige in gesprek gaat om te bespreken welke zorg een leerling nodig 

heeft. We willen de zorg rond de leerling op deze manier laagdrempelig houden. 

  
U kunt zich aanmelden voor dit inloopspreekuur door het door te geven aan de intern 

begeleider (naam + emailadres)?  Dit zijn de data waarop ik aanwezig ben op school.  
OF 

U kunt bij mij binnenlopen op de volgende momenten: 

  
Woensdag 8 februari 2023 van 14.00 –  15.00 uur 

  
Woensdag 19 april 2023 van 14.00 – 15.00 uur 

  

Maandag 26 juni 2023 van14.00 – 15.00 uur 
  

https://pbs.twimg.com/profile_images/573489051749101568/sep7-WHB.jpeg
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Kunt u op deze data niet bij mij binnenlopen, maar heeft u wel een vraag; dan kunt u ook een e-mail 

sturen naar: l.taberima@ggdflevoland.nl 
 

 
 

Oudercommissie 

Ik krijg nog steeds vragen over de automatische incasso en of dit al goed in het systeem staat. Hier heb 

ik echter geen inzage in. Op dit moment ben ik een soort van tussenpersoon. Op zich is dit prima, maar u 
kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de oudercommissie. Deze commissie wordt gevormd door: 

Rudi Luimes, Elise Ras en Edwin van der Avoird. Het mailadres van de oudercommissie is: 
ocomhetkompas@gmail.com 

 
 

 

 

Tot slot 

 

Wij wensen u allen een goed weekend toe. 
 

 

 
Met vriendelijke groet namens het team, 

 
Henri Romkes (dir.) 

 
 

 

 
 

 
 

 


