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Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar… wat voelt dit vreemd op deze manier zo tijdens de
lockdown. Maar het is helaas niet anders. Samen maken we er het beste van!
Start 2021. Een vreemd begin van het jaar. Weinig kinderen die spontaan
over de vakantie komen vertellen, weinig fysieke nieuwjaarswensen, alles
anders. Voor u als ouders thuis is het waarschijnlijk ook improviseren om
alles geregeld te krijgen. Thuiswerken of toch naar de zaak en de kinderen
begeleiden is geen eenvoudige opdracht. Op school zijn onder strikte
voorwaarden mogelijkheden om kinderen op te vangen. Wij mogen van
hogerhand alleen kinderen opvangen van ouders met een cruciaal beroep.
Het liefst waren we natuurlijk met alle kinderen het jaar 2021 begonnen.
Door de coronacrisis kan dat nu niet. Hopelijk dat het aantal besmettingen
en het aantal ziekenhuisopnames snel afnemen en dat we op 18 januari weer gewoon open kunnen.
Gewoon regelmaat, dat is voor iedereen, voor kinderen, voor ouders maar ook voor leerkrachten
beter. Voor nu nog even volhouden! Via Parro wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.
Voedselbank. Voor de kerstvakantie hebben we extra aandacht gevraagd voor de voedselbank in
Alblasserdam. Door ATOS RTV wordt al jaren een ‘Winter3daagse’ georganiseerd om extra
voedselpakketten voor de voedselbanken in de regio op te halen. Alle deelnemers zijn in de
uitzending geweest. Namens onze school heeft Johan van Heusden als vrijwilliger bij de Voedselbank
Alblasserdam verteld over hoe Het Kompas al vele jaren de Voedselbank van Alblasserdam
ondersteund. Enkele jaren geleden was de voedselbank in de oude brandweerkazerne tegenover de
school. Elke maand bracht één groep de opgehaalde artikelen zelf naar de voedselbank. Sinds de
verhuizing van de Voedselbank worden de meegebrachte artikelen maandelijks opgehaald door
vrijwilligers van de Voedselbank. In de maand december zijn 119 artikelen opgehaald. Een mooi
resultaat! De Voedselbank is de gezinnen die hieraan hebben bijgedragen heel dankbaar voor. Zij
kunnen dit uitdelen aan mensen die dit nodig hebben. De blauwe kratten staan nog steeds in de hal
van de school, er kan dus nog steeds gedoneerd worden. Dit is een mooie manier van invulling geven
van onze christelijke opdracht om de medemensen te ondersteunen. Blijft u meedoen?

We willen u vanaf deze plaats
een heel gezegend nieuwjaar
toewensen.
Een hartelijke groet,
mede namens het team &
de directie,
Marianne Krabbendam

