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Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
De eerste vakantie van het seizoen is al weer voorbij. We hopen dat u en de kinderen het fijn hebben
gehad en dat de kinderen weer lekker zijn uitgerust.
Buiten begint het echt herfst te worden. Een mooi seizoen met prachtige kleuren in de natuur. Ook in
school gaan we met dit seizoen aan de slag.
Welkom. In groep 1/2b heten we Junia van harte welkom en in groep 1/2c Emma. Fijn dat jullie bij
ons op school komen. We hopen dat jullie snel kunnen wennen in de groep en wensen jullie een hele
fijn tijd toe op ‘Het Kompas’.
Coronavirus. Voor de laatste berichtgeving betreffende de coronamaatregelen verwijzen wij u naar
het bericht in Parro dat maandag verzonden is.
Zending. De pappa en mamma van Judith (groep 1/2b) gaan samen met
hun kinderen over een paar maanden verhuizen naar Indonesië om daar
te gaan wonen en werken voor de MAF. Wel eens van de MAF gehoord?
MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven. Met 130
vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor
hulp en het Evangelie.
Graag komen wij hier iets op school
over vertellen (op donderdag 5
november). We hopen met de
kinderen na te denken over wat de
MAF doet en voor wie.
Dit schooljaar wordt in de groepen het zendingsgeld gespaard voor de MAF. Spaar je mee?!
De BSO in de herfstvakantie. Afgelopen herfstvakantie hebben we op de BSO allemaal leuke dingen
gedaan rondom het thema: “Kruipers, sluipers en andere gluipers.” We hebben o.a. met fruit leuke
rupsen en andere insecten gemaakt en toen ze klaar waren, aten we ze heerlijk op! Met rietjes en
chenille draad maakten we een soort mieren of een libelle. In koekjesdeeg tekenden we met een
tandenstoker “fossielen” en buiten gingen we op zoek naar echte insecten en verzamelden we
bladeren in prachtige herfstkleuren. Die blaadjes deden we, weer terug op de BSO, in een plastic
zakje en zo maakten we er uiltjes van.
We hebben een hele leuke week gehad! Kijk maar naar de foto’s.

Groetjes en tot ziens op de BSO!

VO Markt. De VO markt gaat definitief niet door. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een
digitale versie.
Zet je licht aan. Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer ingegaan. De ANWB
zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel
eens een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En
de kans op een aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting.
Goed idee dus, die fietslamp. Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de ANWB zich
met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en goed zichtbaar op
de fiets naar school gaan. De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een
gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het correct voeren van fietsverlichting.
De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt dat gemakkelijk is
aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van de school.
Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn
fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter aan te
zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer informatie, kijk dan op
www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie.
Agenda:
Maandag 26 oktober t/m
vrijdag 30 oktober
Woensdag 4 november
Donderdag 5 november
Donderdag 19 november
Vrijdag 4 december

Adviesgesprekken groep 8

Vanaf 12.00 uur

Dankdag
Presentatie zendingsdoel voor de kinderen
Lesvrije middag – de kinderen zijn ’s middags vrij
Sinterklaas – Continurooster tot 14.00 uur

Een hartelijke groet, mede namens het team & de directie,

Marianne Krabbendam

