
Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,

Dit is alweer de allerlaatste nieuwsbrief voor de kerstvakantie. We zien deze week uit naar fijne

kerstvieringen met elkaar. Daarna hebben de kinderen 2 weken vakantie; tijd om lekker uit te rusten

en bij te komen.

Kerstvieringen. Op woensdag 21 december vieren de kinderen van groep 1 t/m 4 kerst samen met

hun leerkracht(en) in hun eigen klaslokaal. In verband met de ruimte en hierdoor de veiligheid,

kunnen ouders/verzorgers deze viering niet bijwonen. Deze viering begint om 19.00 uur. (De deuren

van de school gaan open om 18.50 uur.)  Om 20.00 uur kunt u de kinderen opwachten op het

schoolplein. Er is een collecte voor De Voedselbank. Wilt u daaraan bijdragen dan kunt u dat bij het

binnenbrengen van de kinderen in de daarvoor bestemde bus doen. Alvast dank daarvoor.

Op donderdag 22 december hebben we om 19.00 uur in de Ichthuskerk een kerstviering met de

kinderen van groep 5 t/m 8 samen met hun ouders/verzorgers. Opa’s, oma’s en overige familie of

belangstellenden zijn hierbij ook van harte welkom. De kinderen mogen in de kerk bij hun eigen

groep en leerkracht(en) gaan zitten. De kerk is open vanaf 18.50 uur. Na afloop van de kerstviering is

er een collecte voor De Voedselbank.

Donderdag 22 december. In verband met het kerstfeest op woensdagavond mogen de kinderen van

groep 1 t/m 4 donderdagmorgen iets later komen. Om uiterlijk 09.30 uur moeten ze op school

aanwezig zijn.

Vrijdag 23 december. De laatste schooldag voor de kerstvakantie zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur

vrij.

Kerstkaarten. Kerstkaarten krijgen is leuk. Als uw kind graag een kerstkaart aan iemand wil geven,

stop deze dan thuis door de brievenbus. Het is niet de bedoeling dat deze op school worden

uitgedeeld.

Bericht van de MR. Aan het begin van het schooljaar hebben we gemeld dat er een nieuw ouderlid

voor de MR gezocht werd. We zijn heel blij te melden dat Ellen Bouter bereid is dit op zich te nemen.

Hieronder stelt zij zich voor:

Mijn naam is Ellen Bouter en ik ben de moeder van Niek uit groep 1/2a. In de nieuwsbrief stond een

oproep voor een vacature voor de MR. Omdat ik het belangrijk vind om een steentje bij te dragen en

het interessant vind om mee te denken met schoolse zaken, heb ik gereageerd op deze vacature. Met

als resultaat dat ik vanaf dit schooljaar mag deelnemen als MR-lid.

Zelf ben ik werkzaam in het speciaal onderwijs als intern begeleider. Door de ervaring en kennis hoop

ik een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Mochten er MR gerelateerde vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik (wij) dat graag van u. U mag mij

altijd aanspreken of een mail sturen naar: Ellen.bouter@kompas-alblasserdam.nl.

Timon zoekt pleegouders! Kunt u een warm en welkom thuis bieden? Timon

helpt kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. We zetten ons elke dag in

om hen een warm en veilig thuis te bieden. Dit doen we geïnspireerd vanuit de



christelijke levensovertuiging.

Er zijn toenemende zorgen over het tekort aan pleegouders en de kinderen die daardoor in de knel

komen. Veel maatschappelijke ontwikkelingen zorgen er mogelijk voor dat het aantal pleegouders

terugloopt. Tegelijkertijd zorgen deze maatschappelijke ontwikkelingen er ook voor dat het aantal

kinderen en jongeren dat een veilig thuis nodig heeft toeneemt. Mogen wij een beroep op u doen?

Pleegzorg kent vele vormen, zowel voltijd als deeltijd. Pleegkinderen zijn er ook van alle leeftijden.

Samen kunnen we kijken welke vorm en wat voor kind of jongere in uw gezin zou passen. Pleegzorg

kan gecombineerd worden met werk, het kan gecombineerd worden met kinderopvang, het kan

gecombineerd worden met eigen kinderen, er bestaat pleegzorgverlof etc. Kortom, er is veel

mogelijk. We kunnen u helpen om de mogelijkheden in uw gezin samen te onderzoeken.

De komende feestdagen kunnen een mooi moment zijn om uw gedachten hierover eens te laten

gaan. Bent u nieuwsgierig geworden? Dan nodigen wij u uit om naar onze informatieavond te komen.

Hier vertellen wij veel over pleegzorg, maar is er ook alle ruimte om uw vragen te stellen. Neem ook

gerust uw oudere kinderen, familie, buren of vrienden mee. Zij vormen uw netwerk en kunnen u

steunen in uw beslissing.

Datum: donderdag 12 januari 2023

Plaats: Timon, Korte Parallelweg 1, Dordrecht

Tijd: 19.45 – 22.00 uur

Wilt u voorafgaand aan de informatieavond al contact opnemen over pleegzorg? Bel ons dan op

06-15280349.

Bijlage:

- Kerstviering groep 1 t/m 4

- Kerstviering groep 5 t/m 8

Agenda:

Woensdag 21 december 19.00-20.00 uur Kerstviering groep 1 t/m 4 op Het Kompas
Donderdag 22 december 19.00-20.00 uur Kerstviering groep 5 t/m 8 in de Ichthuskerk
Vrijdag 23 december vanaf 12.00 uur Alle kinderen zijn vrij
Maandag 26 december
t/m vrijdag 6 januari

KERSTVAKANTIE

Woensdag 18 januari 09.00-12.30 uur Open oudermorgen
Donderdag 2 februari Studieochtend & Leerteams Overleg - kinderen zijn

de hele dag vrij
Maandag 6 t/m vrijdag
17 februari

Weken van School en Kerk

Dinsdag 7 februari 09.00-12.00 uur Open dag nieuwe ouders
Woensdag 8 februari 12.30-13.00 uur Kijkmoment
Maandag 13 februari Tien-minutengesprekken en adviesgesprekken gr.8
Woensdag 15 februari Tien-minutengesprekken en adviesgesprekken gr.8
Zondag 19 februari Afsluitende dienst Weken van School en Kerk
Woensdag 22 februari Techniekroute groep 8
Vrijdag 24 februari vanaf 12.00 uur Vrije middag (vóór de voorjaarsvakantie)
Maandag 27 februari t/m
vrijdag 3 maart

VOORJAARSVAKANTIE



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

Marianne Krabbendam

Namens ons allen wensen wij u:

Gezegende Kerstdagen en de beste

wensen voor het nieuwe jaar.

Wij verwachten dat alle kinderen op maandag
9 januari om 08.30 uur weer op school
aanwezig zijn.


