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Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
Het is alweer oktober. In de maand oktober doet de herfst zijn intrede en staat de
Kinderboekenmaand centraal. Mooi en belangrijk thema dit jaar over vriendschap. U leest er meer
over in deze nieuwsbrief.
Welkom. In groep 01/C zijn Bram, Luka, Emily en Lody gestart. We heten jullie van harte welkom op
school en hopen dat jullie het goed naar je zin zullen hebben.
Lied van de maand. In de maand oktober starten we met het lied van de maand. Deze maand: lied 81
‘Jubelt God ter eer’ en Kinderopwekking 222 ‘Alles is anders’. In de groepen zullen we deze liederen
met elkaar oefenen en aan het eind van de maand zullen deze liederen ook in de diverse kerken in
Alblasserdam in de kerkdienst gezongen worden.
Kinderboekenmaand 2018. Het thema van de kinderboekenmaand 2018 is ‘Door dik en dun’ over
vriendschap. Een belangrijk thema waar we zeker op school ook aandacht aan zullen besteden. We
starten hiermee op dinsdag 9 oktober. Hoe? Dat is nog een verrassing! In de bijlage meer uitleg over
het thema en de activiteiten er om heen.
Kennismaken stagiaires. In de vorige nieuwsbrief hebben wij al 2 stagiaires aan u voorgesteld. Maar
er is nog een stagiaire die zich ook graag aan u voorstelt;
Hallo allemaal. Sinds enkele weken ben ik iedere donderdag en vrijdag te
vinden op Het Kompas. Komend schooljaar zal ik in groep 7 bij Meester
Albert stagelopen. De twee vaste stagedagen worden soms afgewisseld met
een hele week aanwezigheid. Ik wil mij even kort voorstellen, zodat u wat
meer over mij te weten komt.
Mijn naam is Niels van Horssen, ik ben 25 jaar en ik ben opgegroeid in
Alblasserdam. Sinds enkele jaren woon ik met mijn vrouw in Lekkerkerk. Ik zit
in het tweede jaar van mijn opleiding. Voor deze opleiding heb ik een opleiding bedrijfskunde gevolgd
en heb ik een tijd gewerkt. De lerarenopleiding is net iets anders dan mijn vorige opleiding. De keuze
voor de lerarenopleiding is een keuze met mijn hart. Ik heb er daarom veel zin in om komend jaar
ervaring op te doen en hopelijk kan ik ook van waarde zijn op Het Kompas. Tot ziens!
Leerkrachten gevraagd. Binnenkort hebben wij op school enkele nieuwe leerkrachten nodig. Juf
Mariëlle is zwanger en gaat, als alles goed mag gaan, eind december met verlof. Voor haar groep
zoeken we vervanging tijdens haar afwezigheid. In maart gaan juf Nel en meester Johan genieten van
hun pensioen. Dit betekent dat we voor groep 5/6 op zoek moeten naar een nieuwe leerkracht. In de
bijlage treft u de advertentie aan die deze week in de plaatselijke nieuwsbladen komt. Misschien
kent u iemand die voor één van deze functies in aanmerking wil/kan komen. Vertel over onze school

en vraag hem of haar dan te solliciteren. En misschien wilt u zelf wel voor één van deze functies in
aanmerking komen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
Verslag ouderenquête. Nogmaals hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst die wij u in juni
hebben toegestuurd via de mail. We hebben ruim voldoende respons gekregen zodat we kunnen
aannemen dat de uitkomst een representatief beeld geeft. Deze vragenlijst had als naam: ‘Vragenlijst
ouders veiligheid en welbevinden’. Deze vragenlijst hebben wij verkregen via het programma WMK
wat staat voor Werken met Kwaliteitskaarten. Intern bevragen wij ons zelf ook met kaarten uit dit
programma over diverse onderwerpen binnen onze school.
De kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 maken ook een vragenlijst over de veiligheid en
welbevinden. De uitslag van deze lijst moeten wij jaarlijks afnemen en uploaden bij de inspectie van
het onderwijs. De vragen die de kinderen voorgelegd krijgen gaan over dezelfde onderwerpen als de
vragenlijst die wij u voorgelegd hebben.
Op alle gebieden scoren we een voldoende. Dit betekent niet dat er geen verschillen tussen de
diverse bevraagde punten zijn. Voor de organisatie van het veilig voelen op school scoren we een
dikke voldoende tot goed. Kinderen zijn niet bang voor de leerkrachten of andere medewerkers op
school. Wel geeft u als ouders aan dat kinderen soms wel bang zijn voor andere kinderen. In de klas
en het schoolgebouw voelen kinderen zich heel veilig. Op het schoolplein en op weg van en naar huis
wat minder.
Kinderen durven elkaar niet zo gemakkelijk aan te spreken als ze zien dat anderen gepest worden.
Begrijpelijk is dat kinderen het ook moeilijk vinden iets te zeggen als ze zelf gepest worden. Wij
hopen met het inzetten van de Kanjermethode dat kinderen dit gaan leren.
School biedt voldoende veiligheid zodat kinderen niet te maken hebben met bedreigingen, met
vernielingen, met ongewenst seksueel getint gedrag, met discriminatie en met pesten met zijn of
haar geloof. Aan pesten en/of treiteren mogen we als school wel iets meer doen. We mogen
kinderen die pesten harder aanpakken en kinderen die gepest worden meer helpen. Ook in de
communicatie rondom pesten kunnen we verbeteringen aanbrengen. We zijn sterker in het
benaderen van ouders van kinderen die problemen veroorzaken dan in het delen van informatie over
kinderen die een probleem ervaren.
De algemene informatie die we delen over school in het algemeen wordt door u als goed
gewaardeerd. Informatie over individuele kinderen is voldoende maar zou verbeterd kunnen
worden. De identiteit wordt door u als goed gewaardeerd.
Tot slot heeft u nog diverse individuele opmerkingen geplaatst die we als een soort ideeënbus met
tips en tops gebruiken.
Samenvatting: Het gebied veiligheid krijgt van u als cijfer een 7,7 en het gebied welbevinden een 7,8.
Cijfers waarmee we tevreden mogen zijn maar zeker niet mee achterover gaan leunen. Met elkaar
hebben we uw antwoorden bestudeerd en acties afgesproken zodat de kinderen zich nog veiliger
voelen en een nog hoger welbevinden krijgen.
Saxofoonklas. Soli Deo Gloria start op maandag 5 november met een saxofoonklas. Op de poster, die
we als bijlage meesturen, kunt u hierover meer lezen.
Sinterklaasfeest. Hoewel het nog ver weg is geven we u toch vast wat info betreffende het
sinterklaasfeest. Op vrijdagmiddag 16 november trekken de kinderen van de groepen 5 t/m 8 lootjes
voor het Sinterklaasfeest. Op donderdag 29 november mogen alle kinderen hun schoen op school
zetten. Meer informatie volgt t.z.t.

Heel ‘Het Kompas’ handelt. We hebben een aantal spullen die we op school niet meer kunnen
gebruiken. Wellicht kunt u er iets mee of weet u iemand die er
belangstelling voor heeft. We bieden het volgende aan:
* Kleutertafels + stoelen - te koop teab.
Mooi voor een vereniging of in de tuin onder een afdak om
kinderen te laten spelen.

* Oude tafels zonder stoelen (E6 zonder vak) - gratis af te halen.
Te gebruiken als werkbank of tuinsidetable om planten op te
verwerken.
Heeft u interesse in één van deze artikelen meldt u het dan even bij
de coniërge of de directeur.
Bijlagen:
- Advertentie leerkrachten
- Kinderboekenmaand 2018
- Poster Soli Deo Gloria

Agenda:
8-19 oktober
Donderdag 18 oktober
22-26 oktober
Woensdag 31 oktober
Maandag 5 november
Woensdag 7 november
Woensdag 7 november
Dinsdag 13 november
Vrijdag 16 november

11.50-12.05 uur

Maandag 26 november
Donderdag 29 november
Woensdag 5 december

vanaf 12.00 uur

15.00-15.30 uur
’s middags

Chr. Kinderboekenmaand,
thema: ‘Door dik en dun’ – vriendschap
Kinderen met Theater ZieZo op het schoolplein
HERFSTVAKANTIE
Onderwijsmarkt Voortgezet Onderwijs
Studiedag – kinderen zijn vrij
Nationaal Schoolontbijt
Dankdag
Kijkmiddag
Groep 5 t/m 8 trekken lootjes voor het
Sinterklaasfeest
Lesvrije middag – kinderen zijn vrij
Alle kinderen mogen hun schoen zetten
Sinterklaasfeest

Met vriendelijke groet, mede namens het team & directie

Marianne Krabbendam

