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Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
Wat is het fijn om alle kinderen weer lekker in en om school te horen en te zien!
Weer op school. Wat waren de kinderen vorige week maandag blij dat ze elkaar na weken weer
zagen. School is een gezellige plaats waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Misschien zijn er
enkele kinderen die er anders over denken, maar de meeste kinderen gaan graag naar school. Er is
wat afgepraat met elkaar. Leerkrachten hebben allerlei activiteiten met de kinderen gedaan om een
goede start met elkaar te maken. Leerkrachten waren enthousiast over de eerste dag met de
kinderen. Het ziet eruit als vanouds. Toch moeten we nog steeds rekening houden met de kans op
besmetting. Met elkaar moeten we hierop alert zijn. We houden ons aan de coronamaatregelen. Wij
rekenen ook op de medewerking van u als ouders. Alleen samen krijgen we corona onder controle.
Besmettingen. Een besmetting met het coronavirus is voor iedereen geen pretje. Of je er nu wel of
niet ziek van bent, een besmetting beperkt je in je mogelijkheden. Wij willen op school zo voorzichtig
mogelijk zijn en daar hebben we uw hulp bij nodig. Er werd in het verleden gezegd dat de kans dat
kinderen besmet raken heel klein is. Toch heb ik al van diverse scholen gehoord dat hele groepen
kinderen, ook kleuters i.v.m. een besmetting van één van de kinderen in quarantaine zitten. Het is
een serieus probleem waar we als school en ouders samen tegen moeten vechten. Ik weet dat er
ouders zijn die bezwaar maken tegen het testen van hun kind of het dragen van een mondkapje in
groep 7 en 8 door kinderen. Toch wil ik u als ouders oproepen deze dringende adviezen van het RIVM
op te volgen. Snotterende en verkouden kinderen blijven uiteraard thuis. Als kinderen op school
snotterig of verkouden worden, worden de ouders gebeld om hen te komen ophalen. We moeten
corona samen tegengaan. Iedereen wil zo snel mogelijk zo gewoon mogelijk zijn of haar leven weer
oppakken.
Welkom. Door de lockdown is alles anders verlopen, ook voor de nieuwe leerlingen die op onze
school zouden beginnen. Dat kon ook opeens allemaal niet doorgaan. Na de tweede lockdown zijn er
wel een aantal leerlingen gestart en vanaf 1 maart hopen we weer nieuwe leerlingen welkom te
mogen heten. Nog niet genoemd in deze nieuwsbrief zijn: Thijmen in groep 1/2b, Emarah en Feline in
groep 1/2a en Tamar in groep 1/2c. Van harte welkom. We hopen dat jullie het naar je zin hebben in
de groep en wensen jullie een fijne tijd toe bij ons op school.
Lied van de maand. In de maand februari zijn de liederen van de maand als volgt: Lied 923 uit het
Liedboek 2013 ‘Wil je wel geloven dat het groeien gaat’ en ‘De Here zegent jou’ van Oké4kids.
Rapporten. Door de schoolsluiting en de korte periode dat we nu pas weer op school is het haast niet
mogelijk een rapport samen te stellen dat voldoende recht doet aan de ontwikkeling van de
kinderen. Vandaar dat we voor een tussenweg hebben gekozen. Het rapport op papier verwerken
voor de rapportmap is niet de bekende druk op de knop. Hier komt meer voor kijken. Er wordt nu
een rapport in ParnasSys Ouderportaal klaargezet. Als u hier toch graag een afdruk van hebt, kunt u
zelf op de knop afdrukken klikken. Wij hopen aan het einde van het jaar wel weer een goed en
compleet rapport te kunnen samenstellen en toevoegen aan de rapportmap van de kinderen.

Groepsindeling 2021/2022. Het lijkt nog ver weg maar na de voorjaarsvakantie gaan we de
groepsindeling voor het nieuwe schooljaar samenstellen. Het maken van een groepsindeling is een
proces dat we altijd zorgvuldig doen en dit heeft tijd nodig. Wat hiervoor vooral ook nodig is is dat
we willen weten wie we komend schooljaar allemaal kunnen verwachten. In een vorige nieuwsbrief
hebben we gevraagd om kinderen die in de loop van het volgende schooljaar vier jaar worden aan te
melden voor school. Hebt u zelf een kind dat volgend jaar vier jaar wordt of kent u iemand die
overweegt zijn of haar kind bij ons aan te melden, geef dat dan door! Bij voorbaat dank voor uw
medewerking. (Inschrijven kan alleen met een volledig ingevuld inschrijfformulier. Dit formulier kunt
u kunt vinden op onze website en mailen naar marianne.krabbendam@kompas-alblasserdam.nl.)
Vakantierooster 2021/2022. Dit is nog niet definitief bekend. Het is ook nog niet bekend of we
volgend jaar überhaupt vakanties kunnen of mogen plannen. Er is op school een concept
vakantierooster beschikbaar. Overweegt u op voorhand een vakantie te plannen dan kunt u op
school navragen wat de waarschijnlijke vakanties zijn. Een aantal vakanties wordt door de overheid
vastgesteld en zijn dus bekend.
Terugkoppeling vragenlijst oudertevredenheid. Het is alweer even geleden dat u gevraagd bent een
vragenlijst in te vullen over de oudertevredenheid over de veiligheid en het welbevinden van uw
kinderen op onze school. Inmiddels is deze vragenlijst afgerond en door ons bestudeerd en
besproken. Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een terugkoppeling met de uitkomsten van
deze vragenlijst.
Voorjaarsvakantie. Vrijdagmiddag 19 februari begint de voorjaarsvakantie voor de kinderen. De
weersvooruitzichten zien er goed uit. Wij hopen dat u samen met uw kinderen kunt genieten van alle
het mooie dat de natuur ons biedt. Echt op vakantie zit er dit jaar niet in, maar met elkaar is er een
goede tijd van te maken. Maandagmorgen 1 maart hopen we de kinderen om 8.25 uur weer te
ontmoeten.
Berichtje vanuit BSO ‘het Kompas’. Hallo allemaal! Hoe gaat het met jullie? We hopen dat jullie
allemaal gezond zijn en als jullie ziek geweest zijn door corona, inmiddels weer helemaal beter zijn óf
snel weer beter zullen zijn!
Op de BSO gaat het gelukkig allemaal zo zijn gangetje,
maar wel met minder kinderen. Dat komt doordat half
december vorig jaar de tweede lockdown inging. Er
was alleen nog maar noodopvang voor de kinderen
van ouder(s) met een cruciaal beroep. In de
kerstvakantie hebben we gezellige weken gehad. De
weken daarna waren er meer kinderen op de BSO…. zo
fijn!!! We hebben allerlei leuke dingen gedaan rondom
de thema’s ‘winter’ en ‘de dierentuin’. We hebben ook
best veel gebakken en dat hebben de leerkrachten van
school ook gemerkt: “Wat ruikt het hier weer héérlijk!” We maakten smakelijke slangen,
berenkoekjes en pizza. Het is echt smullen op de BSO hoor
.
Op maandag, dinsdag en donderdag zit de BSO aardig vol. Maar als er opvang nodig is…. even een
belletje naar het Wasko Service bureau (tel nr: 078 615 7165) en wie weet zien we jou al gauw
!
Op de woensdagmiddag is er nog plek genoeg, dus als je je aanmeldt kun je gelijk terecht! Op
vrijdagmiddag zijn wij momenteel nog gesloten. Maar als er opvang nodig is én er zijn een aantal
aanmeldingen??? Dan gaan wij zeker ook op de vrijdagmiddag open! Dus…. meld je aan!
Groetjes en wie weet
tot gauw op de BSO!!!
De juffies: Marie-José, Martine en Fransisca

Bijlage:
- Terugkoppeling vragenlijst oudertevredenheid
Agenda:
Vrijdag 19 februari
Maandagmiddag 1 maart
Donderdag 18 maart
Maandag 22 maart t/m
donderdag 25 maart
Maandag 29 maart
Donderdag 1 april
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
Woensdag 7 april

12.00 uur

VOORJAARSVAKANTIE voor alle kinderen
Fietskeuring groep 7 & 8
Kangoeroe rekenen gr. 5 t/m 8
Bag2School inzameling
Verkeersexamen theorie groep 7
Paasviering & paaslunch (??)
Goede Vrijdag – alle kinderen zijn vrij
2e Paasdag – alle kinderen zijn vrij
Verkeersexamen praktijk groep 7 & 8

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

Marianne Krabbendam

