
Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,

En dan is het alweer de laatste dag van januari en staat de maand februari voor de deur.

Lied van de maand. In februari zijn er weer nieuwe liederen van de maand, te weten: ‘Hier in uw
heiligdom’ no. 285 uit Weerklank en ‘Het allerleukste liedje’ van Make Some Noise Kids.

Uitleg actie postkantoor. Lieve kinderen, hebben jullie al een mooie brievenbus zien staan bij de

ingang van school?! In deze brievenbus mag jij een kaartje, een brief of een tekening doen voor

iemand die je heel aardig of lief vindt en die in Alblasserdam woont. De post mag in een envelop, met

daarop de naam + straatnaam en huisnummer van degene voor wie het is. Je kunt natuurlijk je

ouders even om hulp vragen met het adres!. De brievenbus staat er nog tot vrijdag 3 februari. Daarna

wordt alle post gesorteerd en in de week van 13 tot 17 februari wordt alle post bezorgd. Ook op

andere scholen staat zo’n brievenbus, dus hopelijk kunnen we met z’n allen héél veel vrolijke en lieve

post gaan verspreiden in Alblasserdam!

Lijkt het je leuk om te helpen met alle post sorteren of bezorgen? Hou dan de website van het abc-

team in de gaten, want je kunt je binnenkort inschrijven om hierbij te helpen.

Groetjes, Jolanda van het abc-team

Gevonden voorwerpen. Er in inmiddels weer een aardige verzameling gevonden voorwerpen. Mocht
u iets missen, kijk dan even op de kapstok in de hal van de school. Ook ligt er al een poosje een wit
klein loopfietsje in de hal. Als deze van u is dan graag meenemen.

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 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!

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. Wat fijn dat we inmiddels al een aantal

nieuwe inschrijvingen hebben ontvangen. Bedankt daarvoor!

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.

Kalender in de schoolgids. Zoals al eerder met u gecommuniceerd is er een fout geslopen in de data

in de kalender achter in de schoolgids. Hieronder nogmaals de data zoals ze hadden moeten zijn.

Mei Meivakantie (week 17 en 18)
Verkeersexamen praktijk groep 7
Moederdag
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag
Schoolvoetbaltoernooi groep 5 & 6
Schoolvoetbaltoernooi groep 7 & 8
Pinksteren
Kamp groep 8

24 apr. t/m 5 mei
10
14
18 en 19

28 en 29
31

Juni Kamp groep 8
SchoolKorfbaltoernooi groep 5 & 6 en 7 & 8
Planningsdag (kinderen zijn vrij)
Vaderdag
Kijkmoment
Lesvrije middag (kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur)
Schoolreis & spelletjesdag
Wen-/doordraaimiddag
Tweede rapport mee naar huis

1 en 2

7
18
19
22
26
29
30

Juli Afscheidsavond groep 8
Laatste school morgen voor de kinderen
(groep 1 & 2 de hele dag vrij – groep 5 t/m 8 vanaf 12.00 uur)
Zomervakantie (week 28 t/m 33)

5
7

10 juli t/m 18 aug.
Aug. Eerste schooldag schooljaar 2023-2024 21 aug. 2023

Kijkmoment. Op woensdag 8 februari bent u als ouders/verzorgers welkom op het kijkmoment. Uw

kinderen mogen laten zien wat ze in de afgelopen periode weer geleerd en gemaakt hebben. Van

12.30-13.00 uur mogen uw kinderen u begeleiden naar en in hun klas.

Tien-minuten avonden. Het is goed om als leerkrachten en ouders met elkaar te spreken over de

ontwikkeling van de kinderen. Ontwikkeling vindt niet alleen plaats op school. Ook thuis ontwikkelen



kinderen zich. De tien-minuten avonden zijn bestemd om met elkaar als leerkracht en ouders

hierover te spreken. Als school vinden wij deze contacten heel belangrijk en wij vragen u heel

nadrukkelijk op maandag 13 of woensdag 17 februari een tijdstip via Parro te reserveren (De

uitnodiging daarvoor komt nog). Wij wensen u goede gesprekken toe.

Cliëntervaringsonderzoek. In Alblasserdam hebben sommige ouders te maken met jeugdzorg die in

Zuid-Holland-Zuid georganiseerd wordt. Door de gemeente is opdracht gegeven aan een

onderzoeksbureau om te onderzoeken wat de ervaringen van ouders met de georganiseerde

jeugdhulp is. Doel is een beeld te krijgen wat cliënten hiervan vinden. Met deze gegevens hoopt de

gemeente de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen verbeteren. Indien u ervaring hebt met

jeugdzorg vanuit de gemeente of vanuit Zuid-Holland-Zuid wordt u gevraagd deze ervaringen te

delen. Zie hiervoor de flyer in de bijlage.

Bijlage:

- ZHZ vertelt

Agenda:

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


