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Agenda 

21 maart MR vergadering 

23 maart Luizencontrole op de Huesmolen 

23 + 30 maart Opvoedkundig Inloopspreekuur 8.30uur 

25 maart Goede Vrijdag:     alle kinderen vrij 

28 maart Tweede Paasdag: alle kinderen vrij 

5 april Voorstelling groepen 1/2a, 1/2b, 5 en 8  

 
 
Op weg naar Pasen 
Het Paasthema in onze methode voor levensbeschouwing Trefwoord is ‘Achterlaten'. Welke sporen laten mensen, 
dieren en gebeurtenissen achter? Wat heeft Jezus voor ons nagelaten? Dit thema wordt op uiteenlopende manieren 
uitgewerkt in alle groepen. 
Zowel in de hal van de locatie Huesmolen, als die van de Marketentster staat een Paastafel. Op de tafel staan onder 
andere een aantal kalenderplaten uit Trefwoord en een Vergeet-me-nietje. In de Huesmolen staat ook het 
prentenboek behorende bij het thema op de tafel. Tevens staan er vergeet-me-nietjes in alle groepen. 

 
 
In de onderbouw wordt het prentenboek Vergeet-me-niet voorgelezen. Een overleden poes heeft voor de dieren in 
het bos bloemen, goede herinneringen en wijze raad nagelaten. In de bovenbouw wordt het achterlaten van een 
indruk, een ritueel, een bezit en een ideaal besproken. Ook komt het onderwerp overlijden terug. Gedurende het 
thema dat drie weken duurt, komen verschillende Bijbelverhalen aan bod. Op de dag van het Paasontbijt wordt in de 
groepen het Bijbelse Paasverhaal verteld. 
Gedurende dit thema nodigen we de kinderen uit om ook zelf iets achter te laten voor elkaar. Bijvoorbeeld een 
schriftje met zelfgemaakte of zelfgezochte teksten dat als een zwerfboekje in het klaslokaal wordt achtergelaten en 
gevonden. Of een kaartje in het kastje of de jas van een klasgenoot, met daarop een mooie tekening of wens, om de 
ander blij te maken. 
Vorige week is het thema gestart;  een greep uit gebeurtenissen op school: de kinderen van groep 1/2a  maakten 
spontaan sporen in de zandbak. In groep 5 mogen de kinderen de komende weken een tastbaar spoor van iemand of 
van een gebeurtenis mee naar school nemen om erover te vertellen. In groep 7 is deze week gesproken over bezit 
achterlaten: als je in een luchtballon wilt opstijgen moet je ballast overboord gooien. Wat zou jij achterlaten als het 
moest? Kun je zonder, wat betekent dat voor je? Deze vragen zijn aan de orde geweest. 
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Achterlaten, een mooi levensbeschouwelijk thema. Vraag er eens naar bij uw kind en wellicht ziet u in Het Kompas 
ook sporen van ons Paasthema. 

 

 
“Nieuwe” Nieuwsbrief 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u meegedeeld dat we overstappen op de ‘nieuwe’ nieuwsbrief. Vanaf 1 april zal 
de nieuwsbrief namelijk via de website verzonden worden. U dient zich hier echter wel voor in te schrijven. Heeft u 
zich nog niet ingeschreven, maar wilt u de nieuwsbrief wel blijven ontvangen? Schrijf u dan nu in via de vernieuwde 
website. U kunt zich bij het kopje “Nieuwsbrief” inschrijven. Als u op het Kompaslogo drukt, dan vindt u ook een 
mogelijkheid om in te schrijven. Dit is dus de laatste keer dat u deze nieuwsbrief in deze vorm ontvangt. Zorg dat u 
zich op tijd inschrijft om de nieuwe nieuwsbrief (vanaf 1 april) te ontvangen. 
 
Goede buren 
Als protestants christelijke school maar juist ook uit goed “buurmanschap” wil ik graag meedelen dat het parkeren in 
het zijstraatje bij de kleuters echt niet voldoet aan de goede bedoelingen die we moeten uitstralen. Als ouders van 
de school doet u automatisch mee om de goede naam van de school in ere houden. 
Er zijn buurtbewoners boos op ons als school omdat wij soms erg in de weg staan, zodat mensen pas 5 minuten later 
naar hun werk kunnen. Er is zoveel parkeerruimte. Kom op ouders zoek een goede plek! (bijv. het parkeerterrein 
achter het basketbalterrein). 
Dank voor de medewerking, dank dat daardoor de school kan blijven werken aan zijn goede naam. 
Daarnaast gaat het op het parkeerterrein voor school steeds beter. Inmiddels heeft de politie ook een aantal keren 
gecontroleerd. Let op! Alleen parkeren in de daarvoor bestemde vakken is goed. 
 
Hoofdluiscontrole 
Komende woensdag is de hercontrole. 
Hierbij het zeer dringende verzoek van de kriebelouders: geen gel en geen moeilijke vlechtwerken. Werkt u er aan 
mee? 
 
Voorstelling 
Op 5 april is er weer een Voorstelling door de kinderen van de groepen 1/2A, 1/2B, 5 en 8. Ouders zijn vanaf 
14.15uur van harte welkom voor een spetterend optreden in de aula aan de Huesmolen. We starten om 14.15uur. 
 
Unicef 
Zaterdag 16 april vindt de jaarlijkse Unicefloop weer plaats. Woensdag 23 maart krijgen de kinderen van groep 3 tot 
en met groep 8 een gastles over het werk van Unicef. Dit jaar is het thema: Vluchtelingen. Vanaf 30 maart kunnen de 
kinderen weer sponsors zoeken om vervolgens 5, 10 of 15 km te gaan lopen voor het goede doel. Zijn jullie er ook 
bij? 
 
Groep 6: Leeswedstrijd 
Om het leesonderwijs te promoten organiseert de bibliotheek voor alle groepen 6 in Hoorn een leeswedstrijd! Daar 

doet onze groep 6 uiteraard graag aan mee. 
Vanaf aanstaande maandag 21 maart tm 18 april mogen de kinderen bijhouden hoeveel blz. zij op school, maar ook 

thuis lezen. Dat wordt daarna door de mr/juf opgeteld en de groep met de meeste leeskilometers wint een bezoek van 

een kinderboekenschrijver in de klas. Wij hebben er veel zin in. 
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Groep 6 en 8: D(iscussiëren)K(un)J(e)Leren) 
Maandagochtend 14 maart was het eindelijk zover. Sem Delcour (groep 6) en Henk Vermeer (groep 8) mochten hun 
battle skills laten zien aan het grote publiek. In een goedgevulde grote zaal van theater Het Park mochten zij stelling 
nemen over geldzaken. Het werd gepresenteerd door Vivienne van den Assen (van tv) . Wethouder Judith de Jong 
was er ook bij. Na een leuke opening met een dansact gingen onze discussie helden van start. Sem vond dat je alleen 
moest lenen als je echt iets nodig had bijvoorbeeld  voor een fiets en Wim was van mening dat je geld kon lenen 
voor het kopen van een huis. Er werd gesproken over een begroting, over zakgeld, over sparen en schulden en de 
kinderen gaven ook over en weer adviezen om mee naar huis te nemen. Advies aan de wethouder: Ouders moeten 
kinderen leren sparen en als dat niet kan, moet je het zelf leren, op school of van je vrienden. Als het tegenzit en je 
hebt geen geld, dan moet je erover praten. Je moet je niet schamen. 
Het was een leuk en leerzaam uitje! 
 

  
 
 
Groep 7: DE ON-ONTDEKKING VAN DE ZUIDPOOL. 
Maandag 14 maart brachten wij een bezoek aan het kleine theater Het Pakhuis. In dat theater werd een voorstelling 
gegeven: “De on-ontdekking van de Zuidpool”. Het verhaal gaat over meneer Jacob le Maire, schipper van een VOC-
schip in de Gouden Eeuw. Hij gaat naar Oost-Indië om specerijen te kopen en weer door te verkopen. Er bestond een 
route die door veel VOC-schepen werd gebruikt, maar schipper Jacob had ruzie met de VOC en zocht een doorgang 
langs de Zuidpool. 

 
Het avontuur speelt zich af op het schip en wordt verteld door de scheepsjongens Jodocus en Peer. Jodocus wil 
ontdekkingsreiziger worden en Peer is de 13e broer en gaat naar zee omdat hij niets anders kan. Door hun ogen 
beleven wij hun avonturen... zingend en acterend vertelt dit tweetal hoe je een dek moet zwabberen, knopen moet 
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leggen of aan de bak gaat. Uiteindelijk zien ze een topje van de Zuidpool, maar ontdekken zit er niet in want de reis 
gaat door..... Zij zijn dus wel de eersten die de Zuidpool hebben on-ontdekt.  

De voorstelling werd gespeeld door Martijn Bos en Sander Huisman. Zij zijn er in geslaagd 
om met weinig middelen en veel fantasie het leven op een schip tot leven te brengen. Een 
stok stelde de ene keer de reling voor, dan de zwabber of de pomp. Ook 
muziekinstrumenten kregen een andere rol: roeispaan of de bak (met eten). De kinderen 
vonden het knap dat beide personen zo goed de rol van schipper Jacob konden spelen 
alleen al door een andere hoed op te zetten. Peer was heel goed in het nadoen van zijn 12 
broers. 
Wij hebben allemaal genoten van deze voorstelling en terug op de fiets werd er heel wat 
gezongen. 
 

 

Groep 7: Fun in Athletics 
Op vrijdag 18 maart vertrokken we met z'n allen richting Sporthal De Kers voor de finale van Fun in Athletics.  
In de sporthal stonden weer diverse atletiek-onderdelen opgesteld. Wat hebben de kinderen zich weer van een 
ongelooflijk sportieve kant laten zien! Na een hele intensieve middag gingen we allemaal tevreden met een beker 
voor de 4e plaats naar huis. Voor meer foto's kunt u terecht op onze site.  

 

 
Feest in groep 3! 
Donderdag was er groot feest in groep 3. De kinderen trakteerden de jarige juffen op een prachtige voorstelling met 
dans, gedichten, moppen, playback en kunsten. Het was geweldig en iedereen genoot ervan. Ook was er tijd voor 
allerlei spelletjes, knutselen, buitenspelen in het voorjaarszonnetje en.............TAART! 
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Groep 5 

Wij vonden het thema ‘Achterlaten’ van Trefwoord zo mooi, dat er iedere dag twee kinderen uit groep 5 iets mee 

mogen nemen. Ze nemen iets mee van iemand die dat heeft achtergelaten of iets dat ze herinnert aan een dierbaar 

iemand. Voor de klas vertellen ze daar dan iets over en laten ze zien wat ze hebben meegenomen. De mooiste 

verhalen worden verteld en de andere kinderen mogen daarna vragen stellen. Zo leren we van elkaar wie belangrijk 

voor ons is of is geweest. Hoe we een dierbare herinneren, maar ook hoe erg we een dierbare missen. 
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Groep 5 

Maandag 21 maart hebben de kinderen van groep 5 een tennisclinic gehad. De warming up bestond uit een 

wandeltocht naar tennisvereniging Juliana. ;-) Eenmaal aangekomen bij de tennisvereniging konden we al gelijk de 

baan op. De kinderen moesten allerlei oefeningen doen: van de bal hooghouden tot en met een rally spelen op de 

plaats tot en met een klein partijtje. Iedereen had er erg veel lol in. De bedoeling was om de kinderen kennis te leren 

maken met de sport tennis. Het was weer eens een andere, zeer geslaagde, gymles. 

 

Voor alle andere foto’s verwijs ik u graag door naar de site  groep 5 

Groep 1,2A: thema 'het is lente' 

Na de voorjaarsvakantie hebben we rustig gewacht op de lente en nu het buiten steeds meer zichtbaar wordt, 
starten we met dit thema. Vanaf 21 maart hebben we in de klas een tuincentrum ingericht. Potjes worden gevuld 
met bolletjes en zaadjes zodat de kinderen kunnen zien hoe planten, bloemen, groenten en fruit eigenlijk 'worden 
gemaakt'. Wat is is er voor nodig om zaadjes en bolletjes te laten groeien? En kunnen we dan ook meten hoe groot 
een plant is geworden? En hoe dan? Kunnen we de potjes dan ook sorteren van groot naar klein? Tot de meivakantie 
is dit ons thema.  
 
De volgende materialen kunnen wij goed gebruiken voor ons thema in groep 1,2A: potgrond, plastic bakjes, zaadjes, 
bolletjes, watjes, (oude) schoteltjes, (kinder) tuingereedschap. Alvast bedankt! 

Mobiele website 

Na onze nieuwe website is nu ook de mobiele website in de lucht. Op uw mobiel kunt u heel snel het laatste nieuws 
van Het Kompas volgen. Het is zeker de moeite waard om deze ‘mobiele website’ even te bekijken en als 
snelkoppeling op uw mobiel te zetten. 

Blijf snel en eenvoudig op de hoogte van Het Kompas: 
m.kompaspenta.nl  

 

 

 

 

 

 

 


