
Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,

Fijn om de kinderen na de meivakantie weer op school te ontmoeten!

Welkom. In groep 1/2b is Thijs gestart. We heten hem van harte welkom en wensen hem een hele

fijne tijd toe bij ons op school.

Lied van de maand. In mei zijn er nieuwe liederen van de maand, te weten: “Zegen mijn ziel” lied 103

vers 5 uit het Liedboek 2013 en het lied “Zet je voet maar op het water”.

Start na de meivakantie. De meivakantie eindigde met een vreselijke dag. Een scooterongeluk en een

schietincident. Dit laat diepe sporen na bij de inwoners van Alblasserdam. De een is er dichter bij

betrokken dan de ander, maar het laat niemand koud. Ook de kinderen krijgen hier het nodige van

mee.

Maandagmorgen kwamen de kinderen na de vakantie terug op school. Ook zij wonen in Alblasserdam

en weten wat er gebeurd is. Samen met de collega’s zijn we maandagochtend begonnen met een

bijeenkomst waar we samen onze gevoelens hebben gedeeld. Tevens hebben we nagedacht hoe we

de kinderen kunnen ontvangen. In de diverse groepen hebben we met de kinderen gesproken over de

gebeurtenissen van vrijdag 6 mei. De leerkracht van uw kinderen zal de komende tijd extra alert zijn

op hoe uw kind met deze ervaringen omgaat. Mocht het nodig zijn, dan schakelen wij hulp in. Zoals ik

ook al in Parro gevraagd heb, vraag ik ook u om uw kind zelf ook goed te volgen. De kinderen

verwerken deze gebeurtenissen ieder op hun eigen manier. Het kan zijn dat daar extra aandacht voor

nodig is.

Wij wensen en bidden via deze weg alle betrokkenen, slachtoffers en familieleden Gods nabijheid en

kracht toe. Wij gedenken en dragen hen op in onze gebeden.

VeiligWijs. Op onze school gaan we in de periode van 16 mei tot en

met 3 juni lessen over relationele en seksuele vorming geven.

Hiervoor werken we met de methode Veiligwijs. Dit is een

lesmethode voor relationele en seksuele vorming voor het basisonderwijs en ontwikkeld door de

Care for Sexuality Foundation. U vindt meer informatie over deze lesmethode op www.veiligwijs.nl en

over de Care for Sexuality Foundation op www.careforsexuality.org.

In de methode Veiligwijs staan de waarden respect, liefde, zorg en veiligheid centraal. Dit betekent

dat informatie over onderwerpen als zelfvertrouwen, vriendschap, relaties, lichamelijke en seksuele

groei en ontwikkeling, zwangerschap en seksualiteit wordt gekoppeld aan één van deze waarden.

Door de aandacht voor thema’s die samenhangen met relaties en seksualiteit willen we kinderen

helpen veilige keuzes te maken, weerbaar te worden en betrouwbare informatie geven. In een tijd

waarin zoveel op hen afkomt (denk aan het internet en andere media) is het belangrijk te leren

herkennen in welke relaties en situaties zij veilig zijn.

Het is belangrijk dat er op school over seksualiteit wordt gepraat. Maar de rol van u als ouder en

opvoeder is in de seksuele opvoeding nog veel belangrijker! Daarom willen we u aanmoedigen met

uw kinderen hierover door te praten. Bekijk de kleurplaten, werkjes of opdrachten die zij mee naar

http://www.veiligwijs.nl
http://www.careforsexuality.org


huis nemen. Praat over wat ze hebben gehoord en vraag naar waar ze meer van willen weten. En

vertel wat u zelf belangrijk vindt. Respect, liefde, zorg en veiligheid: wat betekent dat voor u?

Hebt u vragen bij hoe we hier als school over in gesprek gaan? Neem dan contact op met de

leerkracht van uw zoon of dochter, of neem contact op met de vertrouwenspersoon (juf Ivonne

ivonne.adriaanse@kompas-alblasserdam.nl) of met de directie.

In de meeste groepen worden 4 tot 5 lessen gegeven, deze maken een start met het onderwerp.

Volgend schooljaar zal er een vervolg gegeven worden aan deze lessen. In groep 8 worden meer

lessen gegeven en daarmee meer onderwerpen behandeld worden, zodat we de kinderen daarmee

ook een sterke basis willen geven als ze naar het VO gaan.

Uitreiking gedichtenbundel. Wethouder Kees Jongmans

van de gemeente Alblasserdam heeft maandagmiddag 9

mei de eerste gedichtenbundel van de kinderen van groep

8 van basisschool Het Kompas overhandigd.

De kinderen hadden de gedichten gemaakt tijdens een

workshop van dichter Jos van Hest die hij gaf op een

bijzondere plek: bij het Rijzenwiel aan de West Kinderdijk

in Alblasserdam. Maandag 9 mei zagen de kinderen hun

eigen gedicht gedrukt in een bundel weer terug.De workshop hoort bij het project ‘Dichter bij de

Polder’ van de Lionsclub Alblasserwaard Souburgh. Zij nodigen landelijk bekende dichters uit om een

gedicht te schrijven op een gekozen plek in het landschap van de Alblasserwaard. Van het gedicht

wordt een bronzen plaquette gegoten die op deze plek komt staan. In 2020 maakte Anne Vegter het

gedicht Rijzenwiel aan de West Kinderdijk in Alblasserdam. Het is het 25e gedicht in deze reeks van

‘polderpoëzie’.

Omdat de Lionsclub educatie gecombineerd met cultuur erg belangrijk vindt, kreeg de bovenbouw

van de school in de buurt van het gedicht een workshop aangeboden. De dichter schrijversdocent Jos

van Hest leerde de kinderen in deze workshop met woorden te spelen.

De gedrukte bundel wordt opgenomen in de collectie van de Koninklijke bibliotheek in Den Haag, te

koop in de boekhandel en is ook te lenen in Alblasserdam bij bibliotheek Aanzet.

Agenda:

Woensdag 11 mei Verkeersexamen praktijk voor groep 7
Woensdag 18 mei 15.00 uur Schoolvoetbaltoernooi voor groep 5 & 6
Vrijdag 20 mei Wandelen voor water
Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag - kinderen zijn vrij
Vrijdag 27 mei Vrije dag
Woensdag 1 juni 15.00 uur Schoolvoetbaltoernooi voor groep 7 & 8
Maandag 6 juni 2e Pinksterdag - kinderen zijn vrij
Maandag 7 juni t/m
zondag 19 juni

School- & Kerkweek

Woensdag 8 t/m
vrijdag 10 juni

Kamp voor groep 8

Woensdag 15 juni Planningsdag - kinderen zijn vrij
Zondag 19 juni Vaderdag
Maandag 20 juni vanaf 12.00 uur Lesvrije middag - kinderen zijn vrij
Dinsdag 21 juni 15.00-15.30 uur Kijkmiddag
Maandag 27 juni Schoolreis & spelletjesdag
Donderdag 30 juni 13.00-15.00 uur Wen/doordraaimiddag
Dinsdag 5  juli 19.00 uur Afscheidsavond groep 8a
Woensdag 6 juli 19.00 uur Afscheidsavond groep 8b
Vrijdag 8 juli 12.00 uur Groep 1&2 hele dag vrij - groep 5 t/m 8 vanaf 12.00 uur
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Maandag 11 juli t/m
vrijdag 19 augustus

ZOMERVAKANTIE

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

Marianne Krabbendam


