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Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
In deze eerste nieuwsbrief van 2019 willen we u allereerst een
heel gezond en gezegend nieuw jaar toewensen.
We willen u met deze nieuwsbrief tweewekelijks op de hoogte
houden van allerlei activiteiten in en om de school.
Welkom. In groep 01C heten we Vajèn, Sil en Amy van harte
welkom. We hopen dat jullie het fijn zullen hebben in de groep
en wensen jullie een goede tijd toe bij ons op school. In groep 5/6B heten we Lotte van harte
welkom, in groep 6A Sanne en in groep 3/4B Isla. Ook jullie wensen we een hele fijne schooltijd toe.
Lied van de maand. In januari zijn de liederen van de maand: lied 121 uit het Liedboek ‘Ik sla mijn
ogen op en zie’ en uit de Kinderopwekking Psalm 8 ‘Heer, onze Heer’. 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.
Groep 3a. Helaas heeft nog niemand zich gemeld om de vervanging van juf Janneke in groep 3a voor
haar of zijn rekening te nemen. Dit betekent dat we intern een oplossing gaan zoeken. Zodra deze
definitief is hoort u hier meer over. Dat Janneke een tijdje afwezig zal zijn staat vast. Janneke wacht
op een oproep voor een knieoperatie. Naar verwachting zal Janneke in februari worden opgeroepen.
Groep 5a. Nu juf Mariëlle Verhelst met zwangerschapsverlof is, komt juf Marcelle voor twee dagen in
groep 5a. Juf Yolanda Tromp komt de overige drie dagen. Voor de kinderen zal juf Mariëlle van Gilst
(stagiaire met een leer- en werkcontract) het vaste gezicht worden. Vanaf de tweede of de derde
week zal zij de kinderen begeleiden bij hun werk waarbij juf Marcelle en juf Yolanda wat naar de
achtergrond verdwijnen. Wilt u vragen over uw kind dan stellen aan juf Mariëlle?
Groep 5/6b. Na de voorjaarsvakantie gaan juf Nel en meester Johan van hun welverdiende pensioen
genieten. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de vervanging hier geregeld gaat worden. Wel staat
vast dat juf Yolanda Tromp op maandag, dinsdag en woensdag voor deze groep zal staan. Over de
overige twee dagen zijn wij nog in onderhandeling.
Ambassadeurs. Wij zijn uitermate trots op u als ouders. Velen van u hebben de advertentie die wij
verspreid hebben doorgestuurd via allerlei kanalen. Ik kom de advertentie nog steeds op diverse
social media tegen. Ga zo voort, het is nog nodig. Als u iemand kent die wel wil reageren maar dan
voor minder dagen, moedig hem of haar aan toch te solliciteren.
Ambassadeurs 2. Wie kan beter dan u vertellen over onze school? Binnenkort starten de eerste
verkenningen over de groepsverdeling van schooljaar 2019-2020 weer. Het is fijn als we van tevoren
weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen. Kent u nog iemand die een school voor zijn of haar

kinderen zoekt, vertel dan over onze school. U kent de school, u weet waarvoor wij staan. En mocht
u zelf nog jonge kinderen hebben die voor 1 oktober 2020 vier jaar worden, geef deze ook op. Hoe
meer zicht wij op het aantal te verwachten leerlingen hebben, hoe evenwichtiger wij de leerlingen
over de groepen kunnen verdelen. Inschrijfformulieren staan op onze website of zijn af te halen bij
Marianne Krabbendam.
Klankenkaravaan. De Klankenkaravaan komt op vrijdag 15 en maandag 18 maart bij ons op school
langs. Maandagmiddag 18 maart zal er een voorstelling zijn waarbij ouders, grootouders en andere
belangstellenden aanwezig kunnen zijn. Deze voorstelling zal ongeveer van 13.30 tot 15.00 uur zijn.
Bent u in de gelegenheid uw tijd zelf in te delen, reserveer dit tijdstip dan in uw agenda. U zult er
geen spijt van krijgen.
Veiligwijs. Op dinsdagavond 12 maart zal er een ouderavond zijn over onze nieuwe methode
Veiligwijs. Deze methode neemt de kinderen mee in hun ontwikkeling op hoe om te gaan met
relaties en hoe om te gaan met seksualiteit. Iedereen van harte uitgenodigd. Aanvang 19.30 uur.
Milieu. Op school bereiden wij kinderen voor op de toekomst. Het is ook goed om er samen voor te
zorgen dat er nog wel een toekomst blijft. De wereld moet in de komende tijd leefbaar blijven. Om
hieraan een bijdrage te leveren gaan wij op school aan de slag met het milieu. De eerste stap is
bewustwording. Vertellen over hoeveel afval wij met elkaar produceren en hoe we dat kunnen
verminderen door bijvoorbeeld geen pakje drinken mee te geven maar een beker. We gaan meer
afval scheiden dan dat we tot nog toe gedaan hebben. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte
van stappen die wij gaan zetten om de ecologische voetafdruk van Het Kompas kleiner te maken.
Waterpokken. Zo af en toe ontvangen wij van een ouder de mededeling dat hun kind waterpokken
of een andere kinderziekte heeft. Dit is vrij normaal. Kinderziekten komen nu eenmaal bij kinderen
voor. Bij de meeste kinderziektes vindt de besmetting plaats tijdens de incubatietijd. Dus voordat
ouders of school dit weten. De meeste kinderziektes zijn geen reden om een kind niet toe te laten op
school. Wel is school verplicht indien meerdere kinderen in dezelfde periode deze ziekte krijgen dit
door te geven aan de GGD. Daarom stellen wij het op prijs dat u aan school doorgeeft als uw kind
één van de kinderziektes heeft. Sommige van deze kinderziektes vormen een (klein) risico voor
zwangere vrouwen. Als school kunnen we niet meer dan melding maken dat er kinderen met een
kinderziekte op school zijn. Wij melden dit in de nieuwsbrief of met een briefje op de deur nadat we
meerdere meldingen hebben ontvangen. Op dit moment is er één melding van waterpokken.
Open oudermorgen op vrijdag 18 januari. Deze open oudermorgen zal er anders uitzien dan u tot nu
toe gewend was. Zoals u weet zijn we al enige tijd bezig met de Kanjertraining binnen de hele school.
Ook de ouderbetrokkenheid bij de kanjertraining staat centraal. Op deze oudermorgen kunt u dan
ook actief deelnemen aan de lessen rondom de Kanjertraining. Op deze manier weet u ook wat uw
kind leert en ervaart tijdens deze lessen en kunt u er thuis nog eens over doorpraten.
Hoe ziet dat er praktisch uit: U kunt kiezen om op een van de 2 tijden aanwezig te zijn in de groep
van uw kind, namelijk van 09.30-10.00 uur of van 11.15-11.45 uur. Tussen deze tijden door wordt er
gewoon les gegeven en zijn er geen ouders aanwezig.
Hebt u meer dan 2 kinderen bij ons op school of bent u alleen op 1 tijd beschikbaar, dan kunt u, in
overleg met de leerkrachten van uw kind, eerder weg bij de ene groep en aansluiten bij de andere
groep. We hopen op een fijne Kanjerochtend met elkaar! Tot 18 januari.
Gebedskring. Als gebedskring willen we dit jaar ook weer biddend om de school heen staan. Dit
hopen we vrijdag 11 januari om 8.45 te doen bij Trudy Dekker, Kade 9.
Zendingsgeld en Kerstcollecte. De opbrengst van het zendingsgeld in de periode van de
zomervakantie tot de kerstvakantie was € 357,51. Dit geld is bestemd voor de slachtoffers van de

tsunami. Giro 555.
De opbrengst van de Kerstcollecte was € 500,46 Dit bedrag is bestemd voor Bijbels in Haïti. Dit mooie
bedrag betekent, dat er 100 kinderen blij gemaakt kunnen worden met een eigen kinderbijbel! We
willen iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken.
Ziekenauto. De kinderen hebben een tijdje gespaard om samen met FCM een ziekenauto te
financieren in Kenia. We kunnen u melden dat er voldoende geld is opgehaald om deze auto aan te
schaffen.
Vakantieouders gezocht voor vakantiekinderen. U staat ongetwijfeld weleens stil bij het lot van
kinderen die het slecht hebben getroffen. Kinderen die (emotioneel) worden verwaarloosd of die
geen fatsoenlijke verzorging krijgen. Of kinderen die door omstandigheden thuis worden
geconfronteerd met problemen. Europa Kinderhulp zet zich in voor deze groep kinderen. Dat doen zij
sinds 1961 en zij werken uitsluitend met vrijwilligers. Elk jaar brengt de regio Zuid-Holland ca. 300
kwetsbare kinderen uit binnen- en buitenland onder bij Nederlandse gastouders. Gastouders van wie
niet meer verwacht wordt dan dat ze de kinderen aandacht, structuur en liefde geven.
Meer informatie Europa Kinderhulp kunt u vinden in de bijlage.
Agenda:
Dinsdag 15 januari
Vrijdag 18 januari
23 januari t/m 2 februari
Donderdag 31 januari
Donderdag 31 januari
Donderdag 7 februari
Donderdag 14 februari
Maandag 4 t/m vrijdag 15
februari
Zondag 17 februari
Maandag 18 februari
Maandag 18 februari
Dinsdag 19 februari
Woensdag 20 februari
Woensdag 20 februari
Vrijdag 22 februari
Maandag 25 februari t/m
vrijdag 1 maart
Dinsdag 12 maart
Maandag 18 maart

Vanaf 09.00 uur
15.00-15.30 uur
v.a. 12.00 uur

Studiedag – de kinderen zijn vrij
Open oudermorgen
Nationale voorleesdagen
Open Dag
Kijkmiddag
Studiedag – de kinderen zijn vrij
Lesvrije middag voor de kinderen
School en Kerkweek
Afsluiting School en Kerkweek
Tien-minuten avond
Adviesgesprekken groep 8
Adviesgesprekken groep 8
Tien-minuten avond
Techniekroute groep 8
Vrije dag
VOORJAARSVAKANTIE

19.30 uur
13.30-15.00 uur

Ouderavond over Veiligwijs.
Voorstelling Klankenkaravaan

Met vriendelijke groet, mede namens het team & directie
Marianne Krabbendam

