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Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
De 1e twee schoolweken zitten er op. We hopen dat de kinderen kunnen wennen in hun nieuwe groep
en weer met plezier naar school gaan.
Welkom. Vandaag is groep 01/C gestart met 4 kinderen met juf Yvonne en juf Rianne. Welkom Siem,
Linsie, Iris en Wessel. We hopen dat jullie het naar je zin zullen hebben en wensen jullie een fijne
schooltijd toe.
Startdienst. Dinsdag 11 september hopen we God met elkaar een zegen te vragen over het
schooljaar 2018-2019. Een uitnodiging voor deze dienst is als bijlage toegevoegd aan deze
nieuwsbrief.
Staking. Vergeet u niet dat op woensdag 12 september de school gesloten is i.v.m. staking van het
personeel?! In de vorige nieuwsbrief hebben wij u hierover uitgebreider geïnformeerd.
Spreekweek. In de spreekweek (17-21 september) willen we weer ouder-kind-leerkracht gesprekken
voeren. U heeft hierover in een aparte mailing bericht ontvangen. Veel ouders hebben reeds een
afspraak ingepland in de gesprekplanner. Er zijn nog wat plekjes over. Mocht het u ontschoten zijn,
of niet gelukt om rechtstreeks in te loggen, dan kun u deze week nog contact opnemen met
Marianne Krabbendam (marianne.krabbendam@kompas-alblasserdam.nl). Zij kan dan samen met u
kijken waar er nog een plekje om u in te roosteren.
Inspectiebezoek. “Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat móet er beter?” Misschien is dat wel
de kortste samenvatting van de manier waarop de inspectie tegenwoordig toezicht op het onderwijs
houdt. Leerlingen en hun ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op hun school
goed is. De inspectie houdt daar toezicht op. De inspectie doet onderzoek bij besturen en scholen. Zij
stimuleren scholen om voortdurend hun kwaliteit te verbeteren.
Op dinsdag 4 september heeft de inspecteur onderzoek gedaan bij het bestuur. Het bestuur heeft in
deze tijd een belangrijke rol bij de kwaliteit van hun school of scholen. Zij zijn de eersten die
benaderd worden bij het vierjaarlijks onderzoek. Besteedt het bestuur de overheidsmiddelen
rechtmatig? Is het bestuur op de hoogte van de onderwijskwaliteit? Weet het bestuur welke
ontwikkelingen er plaatsvinden op de school? Na dit eerste verkennende gesprek volgt het
schoolbezoek.
Op maandag 10 september, vandaag dus, vindt het schoolbezoek plaats. De inspectie verifieert wat
zij van het bestuur gehoord heeft. Dit doet zij middels gesprekken met leraren, intern begeleiders,
directie, MR leden en ook met kinderen. Enkele kinderen uit de bovenbouw worden hiervoor
benaderd. De inspecteur zal hen bevragen over het onderwijs dat zij ontvangen en over hun
welbevinden en veiligheid op onze school.
Aan het einde van de dag zal de inspecteur haar bevindingen delen met een deel van het team en het
bestuur. Wij zijn benieuwd naar wat goed gaat en wat beter kan. Het is altijd fijn als iemand van

buiten met een frisse blik naar je organisatie kijkt. Daar kun je veel van leren! Nadat de hele
procedure is afgerond zullen we de uitkomsten met u delen.
Buitenschoolse opvang (BSO). Vol trots en feestelijk hebben we vrijdagmiddag 7 september onze
BSO geopend. Een christelijke BSO in ons schoolgebouw is een lang gekoesterde wens van ouders die
regelmatig terug kwam in gesprekken en enquêtes. Rogier
Vegter (Wasko) en Jannie Meijer (schoolbestuur Het Kompas)
hebben het naambord met ‘Kootje’ aan de muur onthuld.
Hiervoor hebben beiden een korte toespraak gehouden waarin
Jannie Meijer officieel een ‘oude sleutel’ overhandigde aan
Rogier Vegter. Deze sleutel symboliseert dat Wasko in de bijna
100-jarige geschiedenis van ons gebouw de eerste partner is
die fysiek onder ons dak gehuisvest wordt.
Samen met Wasko hebben we vorig schooljaar plannen gemaakt en uitgevoerd om deze stap te
kunnen zetten. Het resultaat mag er zijn. Velen van u hebben al een kijkje genomen in het BSO
lokaal. Een schitterende locatie om uw kinderen onder te brengen. Wasko heeft als thema ‘Ruimte
om te groeien’. Deze ruimte hebben we Wasko binnen ons schoolgebouw fysiek gegeven. Om
kinderen in hun ontwikkeling te laten groeien worden in de komende periode plannen gemaakt om
de Peuterspeelgroep, de Buitenschoolse Opvang en de school inhoudelijk nog meer op elkaar te
laten aansluiten. Voor de ontwikkeling van kinderen is het van belang dat de ontwikkeling van
kinderen tussen 0 (2) en 12 jaar ononderbroken wordt aangeboden.
Leesfeest. Woensdagmiddag 26 september a.s. organiseert Bibliotheekaanzet een leesfeest in de
bibliotheek van Alblasserdam. Van 14.00 tot 16.30 uur. We hopen dat velen de weg naar de
bibliotheek weten te vinden. In de bijlage is hierover meer informatie te vinden.
Pleinsport. Vorige week maandag (3 september) is de pleinsport weer begonnen. Net zoals vorig jaar
is dit om de week op het schoolplein. In de bijlage staan de overige data vermeld.
Startweken Kanjertraining op school. Ook aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn we gestart
met de Kanjertraining. De startperiode van de Kanjertraining vindt plaats in de eerste weken van het
schooljaar. In de startweken staan een aantal basiselementen van de Kanjertraining centraal.
Kanjertraining is onder andere gericht op samenwerking tussen ouders en school en daarom willen
we u als ouder zoveel mogelijk informeren over wat er op de verschillende momenten aan de orde is
bij de Kanjerlessen op school. Onderdelen van de startweken:
 De Smileyposter wordt met de kinderen besproken
aan de hand van stellingen. Alle kinderen kunnen aangeven
hoe ze zich willen gedragen het komende schooljaar. De poster
krijgt een plek in de klas, zodat de kinderen ook herinnerd kunnen
worden aan die goede wil.
 Voor de kinderen is het belangrijk om elkaar te kunnen vertrouwen
in de klas. Om dat te stimuleren worden er vele spelletjes en vertrouwensoefeningen gedaan,
die de kinderen onderling meer vertrouwen kunnen geven en waardoor ze elkaar nog beter leren
kennen.
 Er wordt een oefening gedaan die heet “motor en benzinepomp”. De kinderen leren dat ze
onderdeel zijn van een groep en bijvoorbeeld invloed hebben op het groepsproces door geen
aandacht te geven aan storend gedrag.
 De kinderen leren de betekenis van de dierfiguren en/of de petten. En kunnen in verschillende
situaties de petten uitspelen en herkennen.

De onderdelen uit de startweek zullen terugkomen in de speciaal daarvoor ontwikkelde lessen, maar
ook tijdens de pauzes en in de wandelgangen zal er aangesloten worden op de ‘Kanjerafspraken’ en
spreken we de ‘Kanjertaal’. De lessen die aan bod komen zijn opgedeeld in leskernen. De leskern die
in de klas aan de orde is, zal steeds met u als ouder gedeeld worden. Op deze manier blijft u op de
hoogte van de ontwikkelingen op school en kunt u hier thuis op aan sluiten met uw kind.
In de bijlage vindt u een folder van de Kanjertraining op school.
Bijlagen:
- Leesfeest
- Uitnodiging startdienst
- Folder kanjertraining
- Data pleinsport
Agenda:
Dinsdag 11 september
Woensdag 12 september
17-21 september
Donderdag 20 september
Maandag 1 oktober
1-3 oktober
8-19 oktober

19.00 uur

13.00 uur
15.00-15.30 uur

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

