Scheepsbouwplein 10 2953 XM Alblasserdam 078-6912669
Email: info@kompas-alblasserdam.nl
Internet: www.kompasalblasserdam.nl

- Nieuwsbrief datum: 29 oktober 2018 - nummer: 682

Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
Fijn om vanmorgen de kinderen weer het schoolplein op te zien stromen en te ontmoeten. We hopen
dat u een fijne herfstvakantie heeft gehad en dat de kinderen weer zin hadden om naar school te
gaan.
Welkom. In groep 01/C heten we Daley van harte welkom. We hopen dat je snel kunt wennen in de
groep en wensen je een fijne schoolperiode toe.
Plein. Dat was maandagmorgen even een ander gezicht toen u uw kinderen op school bracht! Het
nieuwe hek is geplaatst, de fietsenstalling is aangepast, er zijn schaduwdoeken aangebracht en er zijn
vier leilindes geplaatst. Een aanwinst voor de school! Wilt u er samen met uw kinderen op toezien
dat de kinderen de fietsen binnen de fietsenstalling plaatsen? De doorgang vanaf het hek naar de
voordeur van de school moet geheel vrij blijven zodat hulpdiensten in geval van calamiteiten de
school kunnen bereiken.
Conciërge Leo afwezig. Onze conciërge Leo is in de herfstvakantie geopereerd. De komende weken
zal hij afwezig zijn om van zijn operatie te herstellen. We hebben zoveel mogelijk taken onder de
overige collega’s verdeeld. Wij vragen uw begrip als sommige zaken anders lopen dan u gewend was.
Mad Science komt op school! Binnenkort is het zover. Op 1 november komt een van de Mad Science
professoren een spectaculaire Science show op SmdB Het Kompas geven.
Hierna kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich opgeven voor de
naschoolse cursus.
Zij worden vanaf 17 december iedere maandag zes weken lang meegenomen
in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! Elke
week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en
techniek die daarachter zit uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de
slag als echte wetenschapper!
Vlieg samen met de professor door de basisregels van aerodynamica en leer
over superstructuren, elektriciteit en het werk van detectives. Er komt van
alles aan bod! Na afloop van de show worden de inschrijfformulieren aan de
kinderen meegegeven.
LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur! Inschrijven kan t/m 18-11-2018 en vol=vol. Nu al
nieuwsgierig? Bekijk hier de lessen of klik direct op het inschrijfformulier.
Nationaal Schoolontbijt. Woensdag 7 november neemt onze school deel aan het 16e nationale
schoolontbijt. De kinderen gebruiken om 08.30 uur in de klas hun ontbijt. Om het milieu te sparen
vragen wij u de kinderen een bord, beker en bestek mee te geven (liefst voorzien van naam). Heeft

uw kind last van een allergie waardoor het bepaalde producten uit het ontbijt niet mag eten wilt u dit
dan, voor zover nog niet bekend, aan de leerkracht doorgeven? Wij zullen dan proberen daar zoveel
mogelijk rekening mee te houden.
Onderwijsmarkt voortgezet onderwijs. Woensdagavond 31 oktober is er voor de kinderen van groep
8 en hun ouders een markt voortgezet onderwijs georganiseerd in Landvast. Op deze markt
presenteren ongeveer 15 scholen voor voorgezet onderwijs uit onze regio zich. De markt is goed voor
een eerste kennismaking. Hierna bent u welkom op de open dagen van de scholen van uw keuze
voor specifiekere informatie. Het is een markt waarop u elk moment kunt binnenstappen, de markt
duurt van 19.30 – 21.00 uur.
Studiedag. Maandag 5 november hebben de kinderen een dag vrij omdat de leerkrachten samen
nadenken over kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn. In het onderwijs heb je te maken met
kinderen. Kinderen verschillen, daarom moet het onderwijs zoveel mogelijk aangepast worden aan
die verschillen. Hiervoor moet je eerst de verschillen bij kinderen herkennen. Daarna kun je
mogelijkheden zoeken om het onderwijs zoveel mogelijk bij die verschillen tussen kinderen te laten
passen. We spreken niet voor niets over Passend Onderwijs. Dit schooljaar proberen we zoveel
mogelijk kennis en vaardigheden te vergaren om het onderwijs bij kinderen die meer- en
hoogbegaafd zijn te laten aansluiten. Een veelzijdig maar boeiend onderwerp.
Agenda:
Woensdag 31 oktober

Aanvang 19.30 uur

Maandag 5 november
Woensdag 7 november
Woensdag 7 november
Dinsdag 13 november
Vrijdag 16 november

15.00-15.30 uur
’s middags

Maandag 26 november
Donderdag 29 november
Woensdag 5 december
Woensdag 19 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
24 december t/m 4 januari

vanaf 12.00 uur

19.00-20.00 uur
19.00-20.00 uur
Vanaf 12.00 uur

Onderwijsmarkt Voortgezet Onderwijs
In Landvast – Cultureel Centrum Alblasserdam
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
Kerstviering onderbouw op school
Kerstviering bovenbouw in de Ichthuskerk
Vrije middag voor de kinderen
KERSTVAKANTIE

Met vriendelijke groet, mede namens het team & directie
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