
Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,

Wat een feestdag was dat afgelopen donderdag. En wat een fantastisch weer! Wat hebben we

genoten met elkaar. U heeft vast al foto’s en filmpjes voorbij zien komen.

Welkom. We mogen weer een aantal nieuwe leerlingen verwelkomen; in groep 1/2a Madée en Micha

en in groep 1/2b Chris. We heten jullie van harte welkom en wensen jullie een hele fijne tijd toe bij

ons op school.

Groot feest op 24 maart. Op een zonovergoten dag vierden wij op Het Kompas een geweldig feest ter

ere van enkele jubilarissen en twee collega’s die afscheid van school genomen hebben. Meester Kant

vierde zijn 40-jarig jubileum als ‘meester’. Juf Laura, juf Yolanda, juf Wilma en juf Ivonne vierden hun

25-jarig jubileum als juf. Conciërge Leo is 25 jaar conciërge op onze school. Juf Janneke en meester

Bert gaan genieten van hun pensioen.

De sfeer zat er al vroeg in. Een ‘dweilorkest’ van enkele leden van Soli Deo Gloria maakten vrolijke

muziek terwijl de kinderen uit volle borst ‘Lang zullen ze leven’ en andere liederen zongen.

De rode loper lag klaar om de jubilarissen te ontvangen. Meester Bert kwam samen met zijn vrouw

Petra op een solex aanrijden om het afscheidsfeest met alle kinderen en collega’s te vieren. Juf

Janneke sloot met haar man Benno later aan i.v.m. privé-omstandigheden. Samen met alle kinderen

hebben we gezocht naar ‘vossen’ in de wijk rondom de school.



Nadat we alle vossen gevonden hadden hebben we met de kinderen heerlijke pannenkoeken

gegeten. ‘s Middags hebben we in de Ichthuskerk het feest verder gevierd met liederen en filmpjes

die de kinderen gemaakt hadden o.l.v. professionals van Stichting Cultuur en Onderwijs. Na schooltijd

was er voor de collega’s en veel ex-collega’s nog een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.

Kortom een zeer geslaagde dag waar kinderen en collega’s met een goed gevoel op kunnen

terugkijken. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd: hartelijk dank!

Kijkmiddag. Op maandag 4 april is er weer de gelegenheid om even bij de kinderen in de klas te

kunnen kijken. Vanwege alle corona maatregelen zijn de kijkmiddagen lange tijd niet mogelijk

geweest. We zijn blij dat het nu weer kan en mag. Daarom van harte uitgenodigd om van 15.00-15.30

uur even in de klas van uw kind te komen kijken.

Studiedag. Op donderdag 7 april zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag voor de collega’s.

Op deze dag zullen wij door Suzanne van Driel van de Centraal Educatieve Dienst (CED) worden

meegenomen in het feedback geven op kinderen en op elkaar. Via Feed-up bepalen we waar we met

de kinderen naartoe willen werken, dus welke doelen we samen met de kinderen stellen. Via

Feed-back kijken we waar we nu staan, hoever we al zijn en via Feed-forward bepalen we samen

welke stappen we nu moeten zetten. Bij elke fase horen vragen die we met de kinderen bespreken

zodat de kinderen meer eigenaar worden van hun eigen leerproces.

Zelftesten. Nu de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus behoorlijk afgezwakt zijn,

delen we op school ook minder zelftesten uit aan kinderen in de bovenbouw. De regel is nu dat

medewerkers en kinderen een zelftest afnemen bij corona gerelateerde klachten. Indien u  twijfelt of

uw kind corona heeft, zijn op school voor de bovenbouw zelftesten beschikbaar. Om ervoor te zorgen

dat de conciërge niet constant gevraagd wordt om een zelftest, staat hij op maandag na schooltijd in

de hal en kunnen kinderen een zelftest ophalen. Wij stellen het op prijs dat ouders van kinderen uit

de bovenbouw één zelftest op voorraad houden om in geval van nood een test te kunnen afnemen.

Paasviering. Op donderdagochtend 14 april willen wij met de kinderen het Opstandingsfeest vieren.

We vieren dit in de Ichthuskerk. We beginnen om 8.35 uur. Het is de bedoeling dat kinderen zelf naar

de Ichthuskerk komen of gebracht worden. De deuren gaan om 8.20 uur open. Na de Paasviering

lopen de kinderen met hun leerkracht terug naar school. Het is een viering voor de kinderen, ouders

die bij de viering aanwezig willen zijn, kunnen plaatsnemen in de zijvakken in de kerk. Uiteraard

blijven kinderen die nog niet naar school gaan thuis.

Het is de bedoeling dat de kinderen hun fietsen zoveel mogelijk op school brengen. Bij de kerk is niet

zoveel plaats voor de fietsen. Even ter herinnering, ‘s middags lunchen de kinderen met elkaar. De

ouderraad maakt tussen de middag weer een heerlijke paaslunch. Vanaf 14.30 uur zijn de kinderen

vrij voor het Paasweekend.

Wandelen voor water. In de agenda heeft u het wellicht op woensdag 30 maart het wandelen voor

water zien staan. In verband met de vele activiteiten en aandacht die er is geweest voor het

jubileumfeest is besloten om het wandelen voor water door te schuiven naar vrijdag 20 mei. Zodat er

voldoende tijd beschikbaar is om de lessen die erbij horen te kunnen geven en de activiteit goed voor

te bereiden.

Schoolreis. Op maandag 27 juni staat de schoolreis op het programma. En wij kunnen nu gelukkig al

wel vertellen waar wij heen hopen te gaan! Met alle groepen 3 tot en met 7 staat Vogelpark Avifauna

op het programma. Wij hopen op een mooie en zonnige dag vast, meer informatie volgt…

Bijlage:

- flyer hockeyclub Souburgh



Agenda:

Maandag 4 april Fietskeuring groep 7
Maandag 4 april 15.00-15.30 uur Kijkmiddag
Donderdag 7 april Studieochtend en lesvrije middag - kinderen zijn vrij
Woensdag 13 april Techniekroute groep 8
Donderdag 14 april Paasviering & paaslunch - continurooster tot 14.30 uur
Vrijdag 15 april Goede vrijdag - kinderen zijn vrij
Maandag 18 april 2e Paasdag - kinderen zijn vrij
Woensdag 20 april &
Donderdag 21 april

IEP eindtoets groep 8

Vrijdag 22 april Koningsspelen
Maandag 25 april t/m
vrijdag 6 mei

MEIVAKANTIE

Een hartelijke groet, mede namens het team & het leiderschapsteam,

Marianne Krabbendam


