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Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
Fijn u weer te ‘ontmoeten’ na de zomervakantie. We hopen dat u een goede vakantie hebt gehad,
maar ook dat u en uw kinderen weer met plezier het nieuwe schooljaar in zijn gegaan. Wij hebben er
in ieder geval weer zin in!
Welkom. Een aantal kinderen zijn vandaag voor het eerst op school begonnen. Isa, Amelia, Sharon en
Terre in groep 1/2. Grace en Paulus in groep 3 en Davitha in groep 4. We hopen dat jullie het naar je
zin zullen hebben in de klas en wensen jullie een fijne schooltijd toe.
Gruiten. Gezondheid is iets wat vaak als eerste genoemd wordt als gevraagd wordt wat belangrijk is
in het leven. Ouders helpen hun kinderen om zo gezond mogelijk te leven. Ook wij als school willen
de gezondheid van uw kinderen bevorderen. Daar hebben wij de afspraak dat de vrijdag een dag is
waarop kinderen alleen fruit, groenten en drinken mee mogen nemen als pauzehapje. Wilt u hier
rekening mee houden?!
Schoolgids. Deze week ontvangt ieder gezin een nieuwe schoolgids. Hierin treft u de algemene gang
van zaken aan. Ziekmeldingen graag voor 08.30 uur doorgeven via de ziekmeldknop op de website.
Voor specifieke vragen en opmerkingen over uw kind kunt u altijd bij de leerkracht van uw kind
terecht. Voor schooltijd staan de kinderen in de rij om naar binnen te gaan. Graag dan enkel korte
mededelingen aan de leerkrachten doorgeven. Voor uitgebreidere vragen graag een gesprek
aanvragen bij de leerkrachten.
Startdienst. Dinsdag 11 september hopen we God met elkaar een zegen te vragen over het
schooljaar 2018-2019. U bent van harte welkom in de Ichthuskerk. Aanvang: 19.00 uur.
Spreekweek. In de spreekweek (17-21 september) willen we weer ouder-kind-leerkracht gesprekken
voeren. Het doel van dit gesprek is om ze snel mogelijk kennis met elkaar te maken en gelijk een
verbondenheid met elkaar te creëren. Het afstemmen van elkaars verwachtingen komt uiteraard ook
aan bod. Als voorbereiding krijgt u bij de uitnodiging een concrete lijst met punten waarover
gesproken kan worden.
Verlofaanvragen. Indien u voor uw kind(eren) extra verlof wilt aanvragen, kunt u dat doen bij
Marianne Krabbendam (marianne.krabbendam@kompas-alblasserdam.nl). Zij zorgt er voor dat uw
aanvraag behandeld wordt. Marianne is op maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend
op school aanwezig. Een aanvraagformulier voor verlof kunt u downloaden vanaf de website of evt.
bij haar ophalen.
Luizen en neten. Geen prettig bericht voor in de eerste nieuwsbrief, maar de Kriebelbrigade gaat in
de eerste week van dit schooljaar alle kinderen controleren op aanwezigheid van luizen en/of neten.
Het is geen schande als luizen en neten worden aangetroffen, het is wel schande als hier door u niets

tegen gedaan wordt. Het is in ons allerbelang! Indien u tussendoor luizen en/of neten ontdekt, graag
een telefoontje naar school zodat wij hier actie op kunnen ondernemen.
BSO. In enquêtes hebt u aangegeven dat een christelijke BSO voorziening in wijk Kinderdijk een grote
wens was. Nu is het zover! In onze school heeft Wasko een lokaal als BSO voorziening ingericht.
Frisse kleuren en nieuw meubilair hebben het lokaal een heel ander aanzicht gegeven. Kinderen
zullen hier met plezier naar toe gaan. Samen met Wasko zijn wij trots dat wij uw kinderen voor- en
na schooltijd hier mogen opvangen.
De pedagogisch medewerkers Marie-José van Vliet en Martine Mans zijn bekende gezichten voor de
kinderen die al op Maasplein naar de BSO gingen. Zij zullen vanuit hun eigen christelijke achtergrond
aansluiten op de identiteit van onze School met de Bijbel. Voor de kinderen is er dan een doorgaande
lijn in de identiteit van de BSO en de school. Ook op het gebied van ontwikkeling zullen we zoveel
mogelijk op elkaar aansluiten.
Op vrijdagmiddag 7 september wordt de BSO officieel geopend en kunt u, samen met uw kinderen,
een kijkje komen nemen. Voor de kinderen worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Vanaf 15.30
uur bent u van harte welkom.
Opgeven voor deze BSO gaat via Wasko. Formeel zijn wij namelijk twee organisaties. In de praktijk
werken wij zoveel mogelijk als één organisatie zodat de kinderen hier niets van merken.
Staking. U kent waarschijnlijk de werkgroep PO in actie nog wel. Deze werkgroep heeft vorig jaar een
begin gemaakt om de overheid extra financiële middelen in het onderwijs te laten steken. Hiervoor
zijn stakingsdagen nodig geweest. Vlak voor de zomervakantie en nu na de zomervakantie zijn er nog
steeds vacatures in het basisonderwijs die niet ingevuld zijn. De overheid heeft te weinig
geanticipeerd op deze tekorten waardoor er te weinig mensen beschikbaar zijn. De prognoses geven
aan dat het aantal vacatures nog zal toenemen. Het aantal mensen dat de komende jaren met
pensioen zal gaan is groter dan het aantal mensen dat voor een baan in het onderwijs kiest. Er is nog
meer geld nodig om werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Dit is in het belang voor de
kinderen die nu naar school gaan en voor de kinderen die in de komende jaren naar school zullen
gaan.
Vorig jaar zijn er estafettestakingen gestart verdeeld over ons land. De provincies Zeeland en ZuidHolland zijn hiervoor op 12 september aan de beurt. Collega’s van onze school nemen hun
verantwoordelijkheid en hebben aangegeven mee te doen aan deze staking. Dit betekent dat de
school op woensdag 12 september gesloten zal zijn.
Wij gaan ervanuit dat u uw uiterste best doet opvang voor uw kinderen te organiseren. Mocht het
niet mogelijk zijn opvang te organiseren, dan wordt er op school beperkt opvang gerealiseerd. Indien
het u echt niet lukt opvang te organiseren, dan kunt u uw kind op school aanmelden via het
mailadres van Marianne Krabbendam. Zij zal registreren hoeveel kinderen die dag opgevangen
moeten worden.
Voor dit moment is dit voor u vervelend, hopelijk zal deze staking er mede voor zorgen dat kinderen
in de toekomst een leerkracht hebben die hen les wil/kan geven. Wij vragen veel, wij hopen dat u
hiervoor begrip kunt opbrengen.
Nieuwe Sporthal. Wellicht heeft u het al ergens gelezen of gehoord. De nieuwe sporthal Molenzicht
is bijna klaar en wordt op 31 augustus officieel geopend. Vanaf de 1e week van september kunnen de
gymlessen ook daar plaatsvinden. In verband hiermee vervallen de eerste schoolweek de gymlessen.
NAW. Het is goed om nog eens te controleren of wij op school over de meest recente
telefoonnummers en emailadressen beschikken. Ook noodnummers voor als u zelf niet te bereiken
bent, graag controleren. U kunt de gegevens die bij ons bekend zijn controleren in het ouderportaal
van ParnasSys.

Musical Jona. Op zaterdag 3 november komt jeugdtheatergroep de Vliegende Speeldoos naar de
Ontmoetingskerk in Alblasserdam. Zij willen jou, in 1 dag, leren om mee te spelen in een te gekke
musical! Dus ben je tussen de 4 en 12 jaar en heb je altijd al een keer in een musical willen spelen?
Lijkt het je wel leuk, maar heb je geen zin om wekenlang te moeten oefenen? Of zou je wel willen,
maar durf je niet zo goed? Dit is je kans! We leren het allemaal in 1 dag, samen met je broertje, zusje,
een vriend of vriendin. Dat wordt toch geweldig?!
Je kunt je vanaf nu opgeven via dit emailadres: musicaljona@gmail.com (via het mailadres wat op de
flyer staat komt het uiteindelijk ook goed terecht). In het mailtje zien we graag je naam, leeftijd en in
welke groep van de basisschool je zit.
Papa’s en mama’s mogen natuurlijk komen kijken die avond! Maar we zoeken ook nog een aantal
ouders die ons overdag willen helpen! Ook dat kan doorgegeven worden via de mail (mocht u
voorkeur hebben bij uw eigen kind in de groep te helpen -of juist niet- dan lezen we dit ook graag van
te voren).
Iedereen mag zich opgeven, of je nou naar de kerk gaat of niet. Je hoeft alleen maar tussen de 4 en
12 jaar te zijn en heel veel zin te hebben! We hopen snel jullie mailtjes te lezen!
Groetjes Miranda en Jolanda (uit de Ontmoetingskerk)
Bijlage:
- Flyer musical Jona
Agenda:
Vrijdag 7 september
Dinsdag 11 september
Woensdag 12 september
17-21 september
Donderdag 20 september
Maandag 1 oktober
1-3 okt.
8-12 okt.

19.00 uur

13.00 uur
15.00-15.30 uur

Opening BSO
Startdienst in de Ichthuskerk
STAKING – de kinderen zijn vrij
Spreekweek
Lesvrije middag – de kinderen zijn vrij
Kijkmiddag
Schoolfotograaf aanwezig
Chr. Kinderboekenmaand, thema: ‘door dik en
dun’

Met vriendelijke groet, mede namens het team & directie

Marianne Krabbendam

