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

- Nieuwsbrief datum: 8 december 2020 - nummer: 725

Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
Het feest van de sint is weer voorbij. We mogen nu gaan uitzien naar een ander feest, het kerstfeest;
de geboorte van de Here Jezus. In deze periode van advent bereiden we ons hierop voor, samen met
de kinderen.
Welkom. In groep 1/2b verwelkomen we Tijmen. We hopen dat je het naar je zin hebt in de groep en
wensen je een fijne tijd toe bij ons op school.
Lied van de maand. In december zijn er nieuwe liederen van de maand, te weten: Lied 488 uit het
liedboek van 2013 ‘In den beginne was het woord’ en uit Oké4kids ‘Wij zijn op weg naar Bethlehem’ .
Sint op school. Wat was dat een spannende dag
afgelopen vrijdag… de sint was op school!
Eerst dachten we dat sint dit jaar niet gekomen was,
want er was geen aankomst van de sint en zijn pieten
op het schoolplein. Maar gelukkig was hij er wel en de
pieten ook. Dit jaar was het speellokaal omgetoverd in
een echt sinterklaashuis. En álle kinderen mochten bij
de sint op bezoek komen. Hoe gezellig was dat!
Bovendien was er ook nog voor alle kinderen een
cadeautje. De kleine kinderen kregen dat van de sint en
bij de grotere kinderen zat het cadeautje verstopt in een surprise. Wat hadden de kinderen daar hun
best weer op gedaan zeg! Superleuk!
En met nog wat lekkers van de ouderraad werd het helemaal een feestdag! Op de foto’s op de
website kunt u zien hoe de kinderen genoten hebben.
Ouderenquête. Eind november hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 hun enquête ingevuld over
hun veiligheidsgevoel en welbevinden op onze school. 86% van de kinderen heeft de enquête
ingevuld. Deze aantallen respondenten geven een heel goed beeld. De kinderen geven aan dat zij
zich op Het Kompas veilig voelen en dat zij het heel goed naar hun zin hebben.
Het aantal respondenten onder u als ouders en/of verzorgers is lager. Maar hier kunt u wat aan
doen, de enquête loopt nog tot 16 december. Ik weet uit eigen ervaring dat u wekelijks enquêtes in
uw mailbox vindt. Zodra ergens een bestelling geplaatst is ontvangt u een enquête. Zelf vul ik deze
ook niet altijd in. De vragenlijst ‘Tevredenheid ouders’ gaat over de school waar u uw kinderen
dagelijks naar toe laat gaan. Wij proberen voor de kinderen een fijn schoolklimaat te realiseren en
uw kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. Wij zijn benieuwd of u vindt dat we daarin op de
goede weg zijn. Dank alvast voor al diegenen die de enquête al ingevuld hebben. Ik roep ouders
en/of verzorgers die hier nog niet aan toe gekomen zijn dit alsnog te doen. U helpt ons ons onderwijs
te verbeteren, uw kinderen zijn degenen die hiervan profiteren! U hebt nog tijd tot 16 december.

Vrijdagmiddag 18 december. Wellicht weet u nog van voorgaande jaren dat de kinderen de laatste
middag voor de kerst allemaal vanaf 12.00 uur vrij zijn. In vorige nieuwsbrieven is dit niet
meegenomen. De kerstvakantie begint dus op vrijdag 18 december om 12.00 uur voor alle kinderen!
Er is sprake geweest dat de kerstvakantie met een week verlengd zou kunnen worden om besmetting
n.a.v. de kerstsamenkomsten minder kans te geven. Vanavond is de persconferentie met ministerpresident Rutte en ‘coronaminister’ de Jonge waarin duidelijkheid gegeven wordt over wat wel en
niet kan rondom Kerst. Maar zoals altijd zijn er al zaken ‘uitgelekt’. De extra week kerstvakantie komt
er toch niet. Voor de voortgang van het onderwijs en de structuur voor de kinderen zijn we blij met
dit besluit. De school begint dus weer op maandag 4 januari 2021.
Winter3Daagse. In de maand december zullen wellicht velen van u een kerstpakket (of iets anders
extra’s) ontvangen. Toch is er juist in deze maand ook nood in heel veel gezinnen, ook hier in
Alblasserdam. Daarom in er een actie gestart, genaamd Winter3Daagse waar wij, samen met 28
andere scholen, graag aan meewerken. Deze actie wordt georganiseerd in samenwerking met de
Voedselbank. Wij doen aan u een verzoek om te denken aan de medemens in nood. In de hal van
school staan de kratten voor de Voedselbank. Wat zou het tof zijn als deze kratten straks uitpuilen
van producten. U kunt de producten aan de kinderen meegeven. Zij kunnen het in de kratten doen. U
kunt de producten inleveren t/m vrijdag 18 december.
Een voorbeeld van een boodschappenlijst voor de Winter3Daagse is:
Tandpasta/Tandenborstel/Tampons/Maandverband/Handzeep(pomp)/Douchegel/Shampoo/
Wasmiddel/Afwasmiddel/Aardappelpuree/Soep/Blikken groente/Rijst/Pasta/Nasi/Bami
Kruiden/Limonadesiroop/Knakworsten/Zonnebloemolie/Blikken vis/Vlees/Leverpastei/Houdbare
melk/Pannekoekenmix/Jam/Hagelslag/Chocopasta/Knackerbrod/Brinta/Thee/Koffie/Suikerklontjes.
Bijlage:
- Flyer Winter3Daagse
Agenda:
Vrijdag 18 december
Maandag 21 december
t/m vrijdag 1 januari
Donderdag 14 januari
Vrijdag 22 januari t/m
vrijdag 5 februari
Maandag 1 februari t/m
zondag 14 februari

08.30 uur
12.00 uur

Kerstviering in alle groepen op school
Alle kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur
KERSTVAKANTIE
Studieochtend & lesvrije middag- de kinderen zijn
de hele dag vrij.
Nationale voorleesdagen
School & Kerkweek

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

Marianne Krabbendam

