
Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,

En dan is het alweer het jaar 2023 en zit de 1e schoolweek zit er ook alweer op. We hopen dat de

kinderen er weer zin in hadden. Wij gaan er in ieder geval met nieuwe energie weer tegenaan.

Welkom. In januari mogen wij een aantal nieuwe leerlingen verwelkomen. In groep 1/2a zijn dat

Kevinas en Mia en in groep 1/2c Loïs. We wensen jullie een hele fijne tijd toe bij ons op school.

Lied van de maand. In januari hebben we nieuwe liederen van de maand, te weten ‘Voor uw liefde’

uit Weerklank no. 469 en het lied ‘Ik wens jou’ van Trinity.

Wisseling leerkrachten. Het zal u niet ontgaan zijn dat er in de afgelopen weken wat veranderd is in

de bezetting van de groepen. Inmiddels heeft Anneleen Heijkoop ander werk gevonden buiten het

onderwijs en stopt ze dus als leerkracht op onze school. Een nieuwe leerkracht vinden is niet gelukt.

Collega’s hebben meegedacht en we zijn tot de volgende oplossing gekomen. Groep 7a krijgt nu les

van Liesbeth Tuijtel, Harmen den Boer en Annelies Koolwaaij. Ineke Vonk vond de

verantwoordelijkheid voor de groep te zwaar naast haar verantwoordelijke taak als IB-er. Zij richt zich

weer helemaal op haar IB werk.

Dit betekent ook in andere groepen een iets andere bezetting. Janne-Fleur Reitsma neemt de taak

van Liesbeth over in groep 3b. Zij heeft dan minder tijd over voor het begeleiden van individuele

leerlingen. Helaas kunnen we dit op dit moment niet anders invullen. In groep 7b geven Erica

Groenendijk en Matthias den Ouden nu les.

Open ouderochtend. Woensdag 18 januari bent u van harte welkom in de groep van uw kind om een

kanjerles bij te wonen. Onze school werkt volgens de principes van de kanjertraining. Het is belangrijk

dat u als ouder op de hoogte bent van de opdrachten die de kinderen krijgen en nog meer wat de taal

is die daarbij hoort. Dit noemen we de kanjertaal. Als het goed is hebt u van de leerkracht van uw

kind een uitnodiging ontvangen om uzelf op te geven voor de eerste les van 9.30-10.00 uur of de

tweede les van 11.45-12.15 uur.

Voor de kleuters geldt een iets andere indeling omdat op woensdagen gymlessen worden verzorgd

door een vakdocent. In groep 1/2a bent u welkom van 9.00-9.30 uur. In groep 1/2b en 1/2c bent u

welkom van 11.45-12.15 uur. Na de voorjaarsvakantie wordt er nog een moment gepland.

Wellicht ten overvloede, maar het is niet de bedoeling dat u jongere broertjes of zusjes meebrengt

de les in.

Opbrengst collecte kerstvieringen. De collecte, die we hebben gehouden na afloop van de

kerstvieringen, heeft het mooie bedrag van 490,- opgebracht. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt

naar de Voedselbank. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

U kunt de Voedselbank blijven steunen door (via de kinderen) geld te doneren in de zendingsbussen

die in alle klassen staan, of door producten in te leveren in de daarvoor bestemde kratten in de hal.

Ook staat er een kistje bij waar DE waardepunten in gedaan kunnen worden. Deze waardepunten kan

de Voedselbank inwisselen voor pakken koffie.

De 1e zending DE-punten is opgehaald en geteld door de vrijwilligers van de Voedselbank. Op het

Kompas was de opbrengst 3945 punten. Het totaal van Het Kompas met De Schalm, Het Palet, de



Twijn en het Nokkenwiel/Maasplein was 25.787. Uit andere kistjes werd nog een dikke 150.00 punten

geteld. De Lions haalden uit hun verzameldozen 153.640. Dat maakt samen bijna 333.000 punten. Ze

verwachten hiervoor zo’n 600 à 650 pakken koffie van DE te krijgen. Een prachtig resultaat!

Opbrengst zendingsbussen. De laatste schoolweek van december hebben we ook de zendingsbussen

(voor de 1e keer) geleegd. Dit was een opbrengst van 305,- die ook is overgemaakt naar de

Voedselbank. Helpt u mee om ook de 2e helft van het schooljaar weer een mooi bedrag te sparen?!

Nationale voorleesdagen. De nationale voorleesdagen zijn van 25 januari t/m 4

februari. In alle groepen zullen we tijdens deze periode extra aandacht besteden

aan lezen en/of voorlezen. Op vrijdag 4 februari zullen de oudere kinderen

voorlezen aan de jongere kinderen.

Het hoeven geen nationale voorleesdagen te zijn om thuis voor te lezen. Het was

voor kinderen vroeger heel belangrijk dat hun ouders dagelijks voorlazen. Dit is in

de loop der tijden niet veranderd. Voorlezen is nog steeds super belangrijk. Voorlezen zorgt ervoor

dat kinderen even weg kunnen dromen in een wereld waarin zij zelf de beelden in hun hoofd zien.

Kinderen krijgen hierdoor ook ongemerkt een grotere woordenschat en het versterkt de band tussen

ouder en kind. Het is een rustmoment in de hectiek tussen alles wat de dag brengt. Wat let u om

dagelijks bijvoorbeeld voor  het slapen gaan een klein poosje voor te lezen?

Occulte spelletjes. Op school is geconstateerd dat sommige kinderen spelletjes spelen die minder

onschuldig zijn dan ze lijken. Met de kinderen uit de groep waar we het spelletje gezien hebben is

hierover al gesproken. Nu blijkt dat ook in andere groepen signalen zijn opgevangen. Het is een

spelletje waarbij potloden op elkaar worden gelegd. Er worden vragen gesteld en het potlood ‘geeft

dan antwoord’. Dit doet ons denken aan het spelletje ‘Charlie Charlie Challenge’. Dit spelletje wordt

door de kinderen misschien onschuldig gespeeld.  Als je op internet leest wat hier gebeurt dan past

dit beslist niet bij de identiteit van onze school. Er worden vreemde vragen gesteld waarop geesten

zogenaamd antwoord moeten geven. Wij zijn op school gewend dat wij vragen waarop wij geen

antwoord hebben, in gebed voorleggen aan God, onze Hemelse Vader. Dit willen wij de kinderen

graag voor blijven houden. Misschien goed om dit thuis ook met uw kinderen te bespreken.

Studiedag 2 februari. Op donderdag 2 februari zijn de kinderen vrij. De leerkrachten zullen deze dag

met elkaar nadenken over het onderwijs. We zullen deze dag voor een deel besteden aan

kwaliteitsmeting, aan het nadenken in leerteams over de onderwerpen leermiddelen, identiteit, ICT

en differentiatie. Op deze manier willen we als team samen groeien en vanaf vrijdag 3 februari nog

beter voorbereid zijn om de kinderen samen te laten groeien in hun ontwikkeling. Omdat de

leerkrachten op deze dag allemaal op school zijn, gebruiken we ook een deel van de tijd voor overleg.

Citotoetsen. De kinderen maken in januari en februari de M toetsen van Cito. Omdat niet alle
groepen de toetsen tegelijk maken en omdat er af en toe ook kinderen ziek zijn en daardoor de toets
later maken, zijn de niet-methodetoetsen in het ouderportaal tijdelijk niet zichtbaar.

Weken van school en kerk. Vanaf maandag 6 tot en met zondag 19 februari zullen we de verbinding
tussen kerk  en school extra benadrukken. Dit doen we samen met de kerken en andere christelijke
scholen in Alblasserdam. Het thema voor dit jaar is: 'Gods zorg voor jou - jouw zorg voor de wereld'.
Dominee C. van Wieren brengt een bezoek aan de groepen 1 t/m 5. Tijdens dit bezoek kan van alles
aan de orde komen. De verhalen rondom het thema, vragen over wat er in een kerk gebeurt en soms
worden geloofsvragen gesteld door de kinderen. De dominee zal proberen antwoorden te geven op
de vragen van de kinderen.
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 brengen een bezoek aan de Jozua Gemeente. Zij worden hier
rondgeleid en krijgen informatie over de kerk en haar gebruiken. Tijdens de ochtenddienst van
zondag 19 februari wordt de week ‘School en Kerk’ in de deelnemende kerken afgesloten met
hetzelfde thema dat op de scholen is besproken. U bent op deze zondagmorgen, en natuurlijk ook op



de andere zondagen, van harte welkom! De aanvang van de diensten staan op de posters die op de
scholen en in de kerken verspreid worden.

Open dag nieuwe ouders. Dinsdag 7 februari houden WASKO en Het Kompas een gezamenlijke open
ochtend van 09.00-12.00 uur. Deze ochtend is specifiek bedoeld voor ouders die de school nog niet
kennen. Zij kunnen dan een kijkje in de school nemen voor een eerste indruk van de school,
buitenschoolse opvang en peuterspeelgroep.

Ambassadeurs gezocht. U weet als geen ander hoe uw kinderen op onze school werken. Wat op onze

school belangrijk is. Wie kan beter aan ouders, die nog geen kinderen op onze school hebben,

uitleggen waarom je zou moeten kiezen voor Het Kompas. Kent u andere ouders die nog een school

zoeken voor hun kind? Vertel over onze school! En misschien bent u er zelf nog niet toegekomen uw

kind dat in schooljaar 2023/2024 vier jaar wordt aan te melden. Vraag een inschrijfformulier (zie

website) en meldt uw kind aan. In februari gaan wij nadenken over de groepsindeling voor volgend

jaar. Het is fijn als we dan weten wie we kunnen verwachten zodat we voldoende stoeltjes kunnen

klaarzetten.

Vakantierooster nieuwe schooljaar. Inmiddels is het vakantierooster voor het komende schooljaar
bekend en vastgesteld. Deze vakanties lopen gelijk met de andere scholen van Alblasserdam en met
de meeste middelbare scholen in de omgeving van Alblasserdam. Houd met het plannen van uw
vakantie(s) rekening met deze data.
Voor de zomervakantie zullen nog enkele vrije dagen (studiedagen voor het team) worden
toegevoegd.

Eerste schooldag Maandag 21 augustus 2023
Herfstvakantie 16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
Goede Vrijdag & Pasen 29 maart en 1 april 2024
Meivakantie (+ hemelvaartsdag) 29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024
Eerste schooldag Maandag 26 augustus 2024

Bijlage:

- Advertentie Open Dag

- Advertorial Open Dag

Agenda:

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 gr. 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


