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Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
De herfst is begonnen, en dat is buiten best al wel een beetje te merken de afgelopen dagen. Gelukkig
schijnt het zonnetje ook nog af en toe. Vanmorgen startten we de dag met een prachtige regenboog
toen we op het schoolplein stonden. Mooi om te zien, maar ook een mooi teken van Gods trouw.
Bezoek inspectie. Op 4 en 10 september heeft de inspectie van het onderwijs onze school bezocht.
De inspecteurs hebben met het bestuur, de MR, de directie, het MT, de leerkrachten en met
kinderen gesproken. De inspecteurs hebben samen met de intern begeleiders acht groepen bezocht.
Verder zijn de financiën en resultaten van onze school onderzocht. Aan het einde van de dag hebben
de inspecteurs hun bevindingen met ons gedeeld. De conclusie was dat alle onderzochte
standaarden een voldoende kregen. Het pedagogisch klimaat kreeg zelfs het oordeel goed. U begrijpt
dat we blij zijn met deze eindconclusie en trots op alle collega’s die iedere dag weer hun best doen
om uw kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. Als het officiële rapport binnenkomt zullen we
het bestuderen en van hieruit onze plannen voor de komende periode opstellen.
Rectificatie rooster. In het jaarrooster staat vermeldt dat we op 5 december een continurooster
draaien. Dit is niet correct. 5 december valt op woensdag, dit betekent dat de dag gewoon om 12.30
uur afgesloten wordt.
Kennismaken stagiaires. Momenteel lopen er een aantal mensen stage bij ons op school. Hieronder
stellen zij zich voor.
Hallo, Mijn naam is Lotte Kroos en ik ben dit schooljaar stagiaire in groep 3A op de maandag, dinsdag
en woensdag. Ik zit in het 3e en laatste jaar van de opleiding onderwijsassistente en wil hierna naar
het HBO. In mijn vrije tijd ga ik graag naar de bioscoop of sta ik in de keuken om iets lekkers te
bakken. Ik kijk er naar uit om dit jaar in de klas te ondersteunen. Tot ziens op het schoolplein of in de
klas!
Hallo allemaal! Ik ben Aline Goudswaard, 19 jaar en ik doe met heel veel
plezier de Pabo. Ik loop elke week stage en heb twee dagen in de week school.
Sinds drie weken loop ik stage op het Kompas. Ik blijf hier het hele jaar
stagelopen in groep 1/2A en heb het al enorm naar mijn zin. Naast mijn studie
vind ik het heerlijk om muziek te maken, gezellig weg te gaan met vrienden en
af en toe te sporten. Ik kijk uit naar een leuk en leerzaam jaar!
Schoolfotograaf. Van 1-3 oktober zal de fotograaf weer op school aanwezig zijn. Hierover heeft u
afgelopen vrijdag meer informatie ontvangen. Denkt u er nog aan om door te geven als u geen prijs
stelt op een broertje/zusje foto?! Mag op mijn mailadres, dan geef ik het door aan degenen die het
regelen.

Kaboutersport. De scholen zijn weer begonnen. Dat betekent dat de kaboutersport binnenkort weer
van start gaat. Zoals jullie weten organiseert het ABC-Team ieder jaar de kaboutersport. Het is voor
alle kinderen die in groep 1/2 van het basisonderwijs zitten. Meesters Joël en Laurens verzorgen in
samenwerking met trainers van verenigingen uitdagende lessen. Door gebruik te maken van
aangepaste materialen, regels en veldjes zal er bij de kinderen meer succesbeleving zijn. Elke week
staat er bij kaboutersport een andere sport centraal. Op deze manier maken de kinderen kennis met
verschillende sporten en verenigingen in Alblasserdam.
In de bijlage staat de bijgevoegde flyer met de informatie over de kaboutersport.
Hockeyvereniging Souburgh. Woensdag 17 oktober organiseert hockeyvereniging Souburgh een
open dag voor de jeugd uit Alblasserdam, Sliedrecht en Papendrecht (kinderen uit groep 3 t/m 6). In
bijgevoegde flyer de uitnodiging hiervoor.
Jeugdorkest. Binnenkort gaat in Alblasserdam een uniek nieuw jeugdorkest van start! Speel je een
instrument en lijkt het je leuk om in een echt orkest mee te doen? Geef je dan snel op! Het
jeugdorkest is voor iedereen van 8 tot ca. 13 jaar die een instrument bespeelt, noten kan lezen (of
bezig is dat te leren) en die gezellig samen muziek wil maken.
Welke instrumenten?
Koperen blaasinstrumenten (zoals trompet, bugel, hoorn, bariton, trombone)
Houten blaasinstrumenten (zoals dwarsfluit, klarinet, saxofoon)
Strijk- & snaarinstrumenten
Slagwerkinstrumenten/drums
Toetsinstrumenten
De repetities is elke dinsdag van 18.00-18.45 uur in SCC Landvast. Start repetities: dinsdag 2 oktober
2018. Het orkest geeft meerdere keren per seizoen optredens waar iedereen mag komen luisteren!
Het nieuwe jeugdorkest staat onder leiding van Ivo Kouwenhoven, de leukste jeugddirigent uit de
regio! De organisatie en leiding van het orkest is in handen van Chr. Muziekvereniging Soli Deo
Gloria. www.sdgalblasserdam.nl. Deelname aan het nieuwe jeugdorkest kost 15 euro per maand.
Inschrijven voor dit nieuwe orkest kan door een berichtje te sturen aan
secretariaat@sdgalblasserdam.nl. Vermeld daarbij je naam, leeftijd, telefoonnummer en het
instrument dat je speelt. Heb je nog vragen? Stuur dan een berichtje aan Connie Lindhoud (Solibestuurslid Leden & Opleidingen), connielindhoud@kpnmail.nl
Prijsvraag: verzin een naam!
Het nieuwe jeugdorkest heeft nog geen naam. Daarom hebben we een prijsvraag uitgeschreven:
bedenk een leuke naam voor dit nieuwe orkest en win een mooie prijs! Stuur je inzending naar
secretariaat@sdgalblasserdam.nl of lever m in op de eerste repetitie dinsdag 2 oktober. De uitslag
wordt medio oktober bekend gemaakt.
Bijlagen:
- Kaboutersport
- Hockeyvereniging Souburgh
- Jeugdorkest Soli Deo Gloria

Agenda:
Woensdag 26 september
Maandag 1 oktober

14.00-16.30 uur
15.00-15.30 uur

Leesfeest in de Bibliotheek (zie vorige nieuwsbrief)
Kijkmiddag

1-3 oktober
8-19 oktober
22-26 oktober
Woensdag 31 oktober
Maandag 5 november
Woensdag 7 november
Woensdag 7 november
Dinsdag 13 november
Maandag 26 november

15.00-15.30 uur
vanaf 12.00 uur

Schoolfotograaf aanwezig
Chr. Kinderboekenmaand,
thema: ‘door dik en dun’ – vriendschap
HERFSTVAKANTIE
Onderwijsmarkt Voortgezet Onderwijs
Studiedag – kinderen zijn vrij
Nationaal Schoolontbijt
Dankdag
Kijkmiddag
Lesvrije middag – kinderen zijn vrij

Met vriendelijke groet, mede namens het team & directie

Marianne Krabbendam

