
Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,

De laatste week voor de herfstvakantie is alweer aangebroken. Wat vliegt de tijd…

Welkom. In groep 1/2a is Levi gestart, in groep 1/2c Jaïro en vandaag start Floortje in groep 1/2b. We

heten jullie van harte welkom en wensen jullie een hele fijne tijd toe bij ons op school.

Kinderboekenweek 2022. Als afsluiting van de Kinderboekenweek

hebben alle kinderen gedanst op het themalied ‘Gi-Ga-Groen’. Ondanks

de regen deden de kinderen enthousiast mee. U kunt het filmpje

bekijken in het fotoalbum 2022/2023 via onze website.

ps: Vergeet u het kijkmoment a.s. donderdagmiddag niet? Dan kunt u

van 15.00-15.30 uur in de groepen zien wat er zoal gemaakt is in het

kader van de kinderboekenweek.

Onderwijsmarkt Voortgezet Onderwijs. Donderdag 3 november is het weer zover. Dan presenteren

17 scholen voor voortgezet onderwijs zich in sporthal Molenzicht. Zij zullen u informeren over het

voortgezet onderwijs in het algemeen en over hun school in het bijzonder. Er is in de regio heel veel

mogelijk, meer dan u denkt. Het is de moeite waard deze markt te bezoeken. De markt begint om

19.00 uur en sluit om 21.00 uur. De ouders van de kinderen van groep 8 krijgen een uitnodiging

waarmee zij kunnen inschrijven voor een tijdslot. Niet omdat we drukte willen voorkomen voor

corona besmetting maar om te voorkomen dat er lange wachtrijen ontstaan bij de diverse scholen.

Van harte welkom!

Voedselbank. 17 t/m 22 oktober is de week van de voedselbanken.

In deze tijd horen we heel vaak over mensen die hulp nodig hebben

van de voedselbank. Wilt u ons helpen om die hulp te geven? Dat

kan door iets aan ons te doneren. We vragen om houdbare voedingsmiddelen. Ook tandenborstels,

tandpasta en andere verzorgingsmiddelen zijn welkom. Op school staan kratten waar de kinderen de

door u meegegeven artikelen in kunnen doen. Dank u wel voor uw steun!

Gebedsgroepen. Vanuit Het Kompas komen op dit moment 2 groepjes moeders bij elkaar om in

gebed te gaan voor de school. Fijne warme momenten waarin gebeden wordt voor de kinderen en

leerkrachten maar ook andere schoolzaken bij God gebracht worden. Via deze weg willen we u en jou

uitnodigen mee te bidden! Zie voor meer informatie de bijgevoegde flyer.

Schoenendoosactie. In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra

kwetsbaar. Daarom doet onze school mee aan de Schoenendoosactie. We geven kinderen ver weg

een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau. Helpt u mee?

Tijdens de Schoenendoosactie versieren de leerlingen een schoenendoos en vullen die met spulletjes

die ze zelf gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een

knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Als het



toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen.

Vorig jaar gingen er meer dan 47.000 dozen naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos en

Togo.

Hoop en toekomst

De jongens en meisjes in deze landen nemen de mooi versierde schoenendozen stralend in

ontvangst. Kinderen in vluchtelingenkamp Mavrovouni op Lesbos hebben soms niet eens een eigen

knuffel. En jongeren in arme landen kunnen vaak niet naar school als ze zelf geen schoolspullen

hebben. Door de doos vol spullen krijgen ze perspectief en voelen ze zich gezien.

Impactvolle actie

Ook voor de leerlingen zelf is de Schoenendoosactie impactvol. Ze leren wat het is om tijd, bezit en

liefde te delen met een kind ver weg. Soms geven ze iets van zichzelf weg wat van waarde is: dat kan

een beetje pijn doen, maar het is ook bijzonder. Door de actie gaan ze nadenken over thema’s zoals

eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde.

Uw hulp is welkom

Via uw zoon, dochter of pleegkind krijgt een actiefolder waarin u meer leest over de

Schoenendoosactie: hoe het werkt, en wat er in de doos mag. Voor de organisatie en het transport

van de dozen is een bijdrage van € 5,- per doos nodig. We willen vragen of u die kunt betalen via de

QR-code op de folder. Maar overmaken of het geld in de envelop stoppen die bij de folder zit, mag

ook. Die mag dan mee terug naar school.

De gevulde schoenendozen kunnen ingeleverd worden van maandag 14 t/m donderdag 17

november in de hal van de school. Deze week zullen we de folders aan de kinderen meegeven.

Wellicht een leuke activiteit om samen met uw kinderen in de herfstvakantie te doen!

ABC-team Alblasserdam. Ha kinderen! Weten jullie dat er regelmatig heel veel leuke dingen worden

georganiseerd in Alblasserdam?! Wij van het abc-team, samen met andere verenigingen, vinden het

altijd leuk om verschillende dingen voor jullie te organiseren; speurtochten door de natuur, sporten in

de gymzaal, muziek maken, creatief bezig zijn of lezen in de bibliotheek enz. We zijn alleen niet altijd

op tijd om deze activiteiten door te geven voor in deze nieuwsbrieven van school. Dus we willen jullie

graag de tip geven om de website en/of de facebookpagina van het abc-team in de gaten te houden!

www.abcalblasserdam.nl. We hopen jullie snel weer te zien op één van onze activiteiten!

Webinar Jong JGZ. Op vrijdagmorgen 4 november is er, vanuit Jong JGZ, een Webinar over slapen,

waar ouders zich kosteloos voor in kunnen schrijven. De doelgroep is ouders met kinderen in de

basisschoolleeftijd. Zie ook de flyer als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Ouder- en jeugdsteunpunt. In elk Samenwerkingsverband is er vanaf 1 augustus een ouder- en

jeugdinformatiepunt. In SWV Drechtsteden is het steunpunt vanaf de meivakantie operationeel. Hier

kunnen ouders en leerlingen naartoe als ze vragen hebben over passend

onderwijs of steun nodig hebben in hun zoektocht naar passend onderwijs.

Informeren, steunen en signaleren vormen de drie pijlers onder elk steunpunt.

De ouder- en jeugdsteunpunten vervangen de informatieplicht van scholen niet,

maar helpen scholen bij het goed informeren van ouders en jeugdigen.

U kunt als ouder maar ook als kind in de bovenbouw/ groep 7 en 8 van een IKC

(integraal kind centrum) of school voor basisonderwijs contact opnemen met de

consulent van het ouder- en jeugdsteunpunt als u/je als ouder/kind vragen

hebt, uw/je verhaal kwijt wilt of behoefte hebt aan een onafhankelijk advies.

De consulent passend onderwijs werkt voor en vanuit het SWV passend onderwijs Drechtsteden.

Hij/zij is een onafhankelijke professional met kennis en ervaring op het gebied van regulier en

http://www.abcalblasserdam.nl


speciaal onderwijs en kent de mogelijkheden die er zijn voor ondersteuning aan kinderen in de

basisschoolleeftijd (4-13 jaar). Hij/zij denkt mee en verwijst een ouder of kind in de goede richting.

Als u het steunpunt wilt benaderen, kunt u een e-mail sturen naar:

steunpuntswv@swvdrechtsteden.nl. Er is iedere maandag spreekuur (met uitzondering van

vakanties/vrije dagen) van 16.00 uur tot en met 18.00 uur. Het telefoonnummer is: 06-38231148.

Voor meer informatie zie de website van het SWV Drechtsteden PO.

Bijlagen:

- Flyer gebedsgroepen

- Flyer Webinar Jong JGZ

- Flyer Happyween

Agenda:

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 gevulde dozen voor Schoenendoosactie

Maandag 5 december Sinterklaas - continurooster
Dinsdag 13 december 15.00-15.30 uur Kijkmoment
Donderdag 15 t/m
zaterdag 17 december

Winter 3 Daagse

Woensdag 21 december 19.00-20.00 uur Kerstviering onderbouw op Het Kompas
Donderdag 22 december 19.00-20.00 uur Kerstviering bovenbouw in de Ichthuskerk
Maandag 26 december
t/m vrijdag 6 januari

KERSTVAKANTIE

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

Marianne Krabbendam

Van ����da� 24 ok����r �/m ��ij���
28 ok����r i� ��t ���f��va���t�e ��
zi�� d� ���de��� v���.
Ma�n��� 31 ok����r �e�w���t�� �ij
de ���d��e� �m 08.30 u�r ��e�
u�t���us� �� s���ol.

Fij�� ��ka���� al����al!


