
Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,

Een volle nieuwsbrief dit keer met veel informatie. Neemt u even de tijd om het goed door te lezen?!

Welkom. In groep 1/2c is Nora vorige week begonnen. We heten je van harte welkom en wensen je

een hele fijne tijd toe bij ons op school.

Parro - Hulp voor ouders. Sinds 1 augustus 2022 zijn er ruim 70.000 nieuwe gebruikers bij Parro bij

gekomen. Voor sommige ouders is nog niet alles duidelijk of werken sommige onderdelen (nog) niet.

Speciaal daarvoor is een ‘hulppagina voor ouders (Parro)’ gemaakt. Hier staan veelgestelde vragen op

en andere tips. U komt op die pagina door op deze link te klikken.

Rekenen. Sinds de zomervakantie werken we met de vernieuwde versie van onze rekenmethode "De

wereld in getallen". De oude versie werd niet meer volledig ondersteund en sloot minder goed aan bij

de kerndoelen voor rekenen-wiskunde. Vandaar dat we over zijn gestapt.

Deze overstap heeft wel een flinke verandering teweeg gebracht. Groep 4 en 5 werken in

werkboeken. In groep 6, 7 en 8 werken we vooral op de chromebook. Daarnaast is ook het niveau van

de vernieuwde versie een stuk hoger en wordt er meer van de leerlingen verwacht. We kunnen het

ons daarom ook voorstellen, en zien dit ook bij de leerlingen, dat het "nieuwe rekenen" een stuk

pittiger is. Dat is geen probleem; we werken hier hard aan.

Afgelopen week is in de meeste groepen het eerste blok afgesloten met een toets. We hebben de

cijfers wel ingevoerd, zodat we kunnen zien waar de leerlingen staan en aan welke gebieden we extra

aandacht moeten besteden. Het kan daardoor zijn dat de cijfers lager uitvallen dan u gewend bent.

Schrik daar niet van. Op het moment dat iedereen gewend is, zal dit weer normaliseren.

Wel verwachten we dat de nieuwe methode positief bij zal dragen aan de rekenontwikkeling van de

leerlingen. Hiervan zullen de resultaten aan het einde van het jaar pas zichtbaar zijn.

Kinderboekenweek. Van 5 tot 16 oktober vindt de kinderboekenweek

plaats met als thema “Gi-ga-groen!" Een fantastisch thema waar we mee

aan het werk gaan. Natuurlijk zal er extra aandacht besteed worden aan

lezen / voorlezen, er zullen mooie verhalen geschreven gaan worden

maar ook zullen we creatief met dit thema aan de slag gaan. Wat we op

de startdag van de kinderboekenweek gaan doen is nog een verrassing!!

Op vrijdag 14 oktober zullen we met de hele school het lied 'Gi-ga-groen'

van Kinderen voor kinderen  laten horen en zien. Dit zal rond 11.50 uur

zijn. U bent welkom om te komen kijken!

Op donderdag 20 oktober is er een kijkmoment. Dan kunt u als ouders in de groepen zien wat er is

gemaakt!

Voorlezen. Heeft u het onderzoek dat op 19 september op Nu.nl gepubliceerd is gelezen? Dit

benadrukt hoe belangrijk uw rol is bij het leren lezen van uw kinderen. Hier een klein gedeelte uit dit

onderzoek:

https://www.parnassys.nl/parro-ouders-faq?utm_medium=email&_hsmi=225505995&_hsenc=p2ANqtz-8Bex0DE2zuKH8fTg2jJYgiaTVzkC62OdQmWUQieXpDSGwCwVINA0MXhRqn11wVI50OenlyJPGLIs2cAJBKVEff0fpmqW-MzGttyuqmFSD8d6IXpMgJT7zvpvPsWQtN0NQo3NNO&utm_content=225505995&utm_source=hs_email


Al van kleins af aan moeten kinderen worden voorgelezen door hun ouders om mee te komen op

school. "Als dat niet gebeurt, kunnen ze al een achterstand oplopen als ze nog maar twee jaar zijn",

zegt Willem-Jan Heijkoop van stichting Lezen en Schrijven.

Ouders moeten hun kinderen ook uitleggen wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Nicole Swart

van het Expertisecentrum Nederlands zegt dat een kind daardoor kennis en een brede woordenschat

ontwikkelt. "Dat is belangrijk om uiteindelijk boeken en teksten te begrijpen".

"Wat een kind van thuis meekrijgt, bepaalt voor een groot deel hoe goed een kind later kan lezen. Een

goed voorbereid kind heeft dus een voorsprong bij het leren lezen", zegt Paul Kirschner, emeritus

hoogleraar onderwijspsychologie aan de Open Universiteit en gastprofessor aan de Thomas More

Hogeschool in België.

Wanneer kinderen eenmaal zelf kunnen lezen, kunnen ouders een rol spelen in het vergroten van hun

leesplezier. Kinderen spiegelen namelijk wat hun ouders doen. Als ouders zelf veel lezen, willen

kinderen dat ook. Ze ervaren er dan meer plezier in en hun leesniveau stijgt. Dat blijkt uit onderzoeken

van de Universiteit in Gent en van het Expertisecentrum Nederlands.

Indien u het hele artikel wilt lezen is hier de link voor u.

Kijkmoment. Op maandag 10 oktober staat een kijkmoment op het rooster. In verband met de

kinderboekenweek willen we dit kijkmoment doorschuiven zodat u als ouders ook de kunstwerken en

verhalen van de kinderboekenweek kunt zien in de lokalen. Daarom verplaatsen we het kijkmoment

naar donderdag 20 oktober van 15.00-15.30 uur.

Oproep voor nieuw MR lid. Door het vertrek van Walter Rijneveld is de MR per direct op zoek naar

een nieuwe ouder/verzorger. Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken

op de school. U bent nauw betrokken bij de school en u kunt meepraten en -beslissen over het

beleid. Wij vergaderen ongeveer vijf keer per jaar en daarnaast nog één keer met het bestuur. We

bespreken onder andere diverse beleidsplannen, het schoolplan, het vakantierooster en de begroting.

Als u belangstelling heeft voor deelname aan de MR, kunt u een mail sturen naar

ineke.vonk@kompas-alblasserdam.nl. Als u erover na wil denken en eerst meer wilt weten, kunt u dit

ook aangeven op bovenstaand mailadres, dan nemen wij contact met u op. U kunt ook één van de

MR leden aanspreken. We zien uw reactie graag tegemoet voor 4 oktober 2022.

Hartelijke groet vanuit de MR,

Esther Pot, Irene Versluis, Tineke Bons, Mariëlle van Beek, Ineke Vonk

Voorstellen. Mijn naam is Mirthe Reinders en ben dit schooljaar hier

begonnen op het Kompas. Ik ben woonachtig in Ridderkerk. Hiervoor heb

ik met plezier gewerkt als onderwijsassistente op het SBO (speciaal

basisonderwijs), in Barendrecht. Dit was een hele fijne en leerzame tijd.

Toch wilde ik graag een nieuwe uitdaging aangaan en daarom heb ik

gekozen om de pabo te volgen. Via de Driestar hogeschool in Gouda volg

ik een werken-leren route. Ik ben van woensdag t/m vrijdag te vinden hier

op school. De donderdag en vrijdag geef ik les aan groep 6. Naast het

werk op school houd ik me graag bezig met muziek. Ik speel gitaar en zing

in een gezellige muziekgroep. Regelmatig treden we op in diensten en op

bruiloften. Samen met het schoolwerk een hele leuke combinatie!

Schoolfotograaf. De fotograaf komt maandag 26 en dinsdag 27 september bij ons op school. In de

bijlage van de Ouderraad  vindt u hierover meer informatie en kunt u zien wanneer de groep van uw

kind(eren) ingepland is om op de foto te gaan.

https://www.nu.nl/binnenland/6224431/de-oorzaak-en-oplossing-voor-taalachterstand-jongeren-ouders-en-onderwijs.html


Ook zit er bij deze nieuwsbrief een flyer van de Ouderraad waarin zij zich aan u voorstellen en ook de

activiteiten die zij gedurende het schooljaar doen aan u bekend maken.

Promotiefilm. Op maandag 3 oktober gaan wij op school een film opnemen om de school in beeld te

brengen. Het is de bedoeling dat deze film een goed beeld geeft van wat er bij ons op Het Kompas

gebeurt. En wat is een school zonder kinderen? We filmen geen lege klaslokalen. Kinderen maken

volwaardig deel uit van de schoolgemeenschap. De promotiefilm is een film die verspreid gaat

worden om aan zoveel mogelijk mensen te laten zien wat het onderwijs op Het Kompas te bieden

heeft.

Nu is er een wet in Nederland waar wij rekening mee moeten houden. Namelijk de privacywet. In

ParnasSys heeft u aangegeven of uw kind wel of niet op foto en/of film mag worden opgenomen. Het

is fijn dat velen van u al aangegeven hebben wat hierin uw voorkeuren zijn. We zien echter dat

beeldmateriaal van veel leerlingen niet op de website of op social media gedeeld mag worden. Dat

respecteren we uiteraard, maar wellicht wilt u voor deze film een uitzondering maken. Wilt u in dat

geval uw voorkeuren aanpassen? Het is ook mogelijk om dit alleen voor deze film te doen. Stuur dan

een berichtje naar marianne.krabbendam@kompas-alblasserdam.nl. Indien u uw privacy voorkeuren

wilt aanpassen, verzoeken wij u vriendelijk dit uiterlijk woensdag 28 september te doen.

Op de dag zelf zorgen we ervoor dat kinderen die niet in beeld mogen buiten beeld blijven. Dit geeft

soms een iets ander beeld van de klassen, maar dat zij dan zo. Wij respecteren uw keuze hierin.

Pleinsport. Al enkele jaren verzorgt het ABC team van de gemeente op maandagmiddag

sportactiviteiten op ons plein. Speciaal opgeleide sportcoaches geven de kinderen dan een uurtje

ontspanning in de buitenlucht met allerlei sportmaterialen. Kinderen genieten hier zichtbaar van als

ze meedoen. Lekker sporten in de buitenlucht (uiteraard als het weer het toelaat)! De begeleiding is

voor de kinderen geheel kosteloos!

Misschien wilt u uw kind er op wijzen dat dit op maandagen om de week mogelijk is. Het rooster

hiervoor vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Wij hopen op een grote toeloop van kinderen. Met

elkaar in een groep sporten zorgt ook voor motivatie. Bovendien is het in deze tijd van gamen nog

gezellig ook.

Bijlage:
- OR ‘Even voorstellen’
- Schoolfotograaf
- Pleinsport ABC Team
- Flyer Souburgh
- Flyer Kidsrun
- Info Kinderkrant Drechtsteden

Agenda:

Maandag 26 september
en dinsdag 27 september

Schoolfotograaf

Woensdag 5 oktober Dag van de leerkracht
Maandag 17 oktober Studiedag - de kinderen zijn vrij
Donderdag 20 oktober 15.00-15.30 uur Kijkmoment
Maandag 24 t/m vrijdag
28 oktober

HERFSTVAKANTIE

Woensdag 2 november Dankdag
Donderdag 3 november Onderwijsmarkt Voortgezet Onderwijs
Zaterdag 5 november 8.30-13.00 uur Schoolkorfbaltoernooi groep 3 & 4
Maandag 7 november vanaf 12.00 uur Lesvrije middag - de kinderen zijn vrij



Maandag 14 t/m
donderdag 17 november

Inleveren dozen voor Actie schoenendoos

Maandag 5 december Sinterklaas - continurooster

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

Marianne Krabbendam


