
 

 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),  

 

Op de Nationale Pannenkoekendag ontvangt u 

deze nieuwsbrief. In verschillende groepen is 

hier op verschillende manieren aandacht aan 

besteed.  

Deze week hebben alle leerlingen informatie 

gekregen over de sponsorloop voor World 

Servants en wij hopen dat alle leerlingen 

fanatiek op zoek zijn naar sponsors voor de 

sponsorloop op 31 maart.   

In de groepen 7 worden de leerlingen in deze tijd voorbereid op het verkeersexamen. 

Zowel theoretisch als praktisch moeten de leerlingen de komende weken laten zien wat ze 

geleerd hebben. Aanstaande maandag worden in deze groepen de fietsen gecontroleerd, 

zodat de leerlingen het praktische deel op een goedgekeurde fiets kunnen doen. 

Aanstaande woensdag vindt het meesters en juffenfeest plaats. Dit wordt een feestelijke 

dag voor de groepen waarop ook activiteiten buiten de groep worden geregeld. Hierover 

kunnen wij natuurlijk nog niets verklappen.  

Maart roert zijn staart en april doet wat hij wil, maar we merken dat het weer mooier 

wordt. We zien dat ook aan het aantal fietsen in de fietsenrekken. We waarderen het zeer 

dat steeds meer leerlingen en ouders op de fiets naar school komen. Als je heel dichtbij 

woont kom je uiteraard lopend, zodat de fietsenrekken niet te vol worden.  
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In de periode (t/m 24 maart) werken we 

vanuit de methode Trefwoord in het 

thema ‘Hoe bedoel je?’. Het zal gaan over 

de waarde van verhalen om elkaar te 

begrijpen, om te communiceren over de 

belangrijke dingen van het leven. 

Misschien wel een heel actueel 

onderwerp, want wanneer wij op de juiste 

manier met elkaar communiceren over de 

belangrijke dingen van het leven én elkaar 

willen begrijpen zoeken we dus naar 

verbinding en verkleinen we 

tegenstellingen. 

Vanuit de bijbel komen de verhalen van 

de lamp onder de korenmat (Matteüs 5), 

de schat in de akker (Matteus 13), ja zeggen en nee doen (Matteüs 21) en het huis op de 

rots (Matteüs 8) aan de orde.  

 

Aanstaande dinsdag 21 maart staat de eerstvolgende weekopening weer gepland. Deze 

wordt verzorgd door groep 8B met meester Bas en juf Jolanda.  

 

 

 

Woensdag 22 maart staat er peutergym op het 

programma. De eerste ronde start om 9:00 uur; 

de tweede ronde start om 9.30 uur. Deelname 

aan peutergym en -dans is gratis. Een tip voor 

nieuwe ouders en belangstellenden: neem de 

ingang tegenover de beachvlaggen op het plein 

(bij de donkergroene buitenpanelen).   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bijbelverhalen 

Peutergym 

Weekopening 



 

Gisteren (donderdag 16 maart) hebben 93 

leerlingen van onze school meegedaan aan de 

W4 Kangoeroe wedstrijd 2023. Het ging om 

vierentwintig wiskundige vraagstukken die stuk 

voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van 

inzicht, vroegen. Vijf antwoorden per opgave 

waren gegeven, één was er goed. Welke? De 

eerste vragen waren makkelijk, maar 

gaandeweg werden ze steeds lastiger. De ene 

leerling vond het ingewikkelder dan de ander, 

maar iedereen knap gedaan! Binnenkort 

ontvangen de leerlingen de uitslag.  

 

 

 

Wederom een aantal geslaagde 

voor de typecursus! 

Gefeliciteerd! Goed gedaan!  
 
 
 
 
 

 

De flyer hiernaast ontvingen wij van Monique 

Kaasjager, jongerenwerker. 

Wellicht iets voor uw zoon/ dochter? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Typediploma 

Kangoeroewedstrijd 

Voor jongeren uit groep 7 en 8 



Ook deze flyer hebben wij ontvangen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

21-03   Weekopening groep 8B 

22-03   Peutergym 

22-03   Meesters- en juffendag 

28-03   Weekopening groep 5B 

29-03   Studiedag Team  

    (de leerlingen zijn de hele dag vrij) 

31-03   Sponsorloop World Servants 

19-04   Oranjefeest 

 

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas. 

Agenda 

Discozwemmen 


