Kompasnieuwsbrief 1, 26 augustus 2016
Beste ouders,
De kalender ziet er als volgt uit:
Dinsdag 30 augustus
Woensdag 31 augustus
Donderdag 1 september
Donderdag 8 september
Dinsdag 13 september
Donderdag 15 september
Maandag 26 september t/m
donderdag 13 oktober
Woensdag 28 september

Informatieavond voor de ouders van groep 1, 2, 5, 6
Afname NIO groep 8
Informatieavond voor de ouders van groep 3, 4, 7, 8
Groepsfoto’s van elke groep
Oudervertelgesprekken voor ouders van groep 2, 4, 6
Oudervertelgesprekken voor ouders van groep 2, 4, 6
Thematisch werken groep 1 t/m 4
Studiedag voor de teamleden, alle leerlingen hebben vrij

Start
Het nieuwe schooljaar is inmiddels een week oud. Maandag jl.
mochten we de leerlingen en velen van u als ouders, weer in
onze school verwelkomen. We hebben de vakantie-ervaringen
uitgewisseld en zijn daarna met frisse moed aan de slag gegaan.
Van veel ouders hoorden we dat hun kind echt weer zin had om
naar school te gaan. Wij als team waren er ook weer helemaal klaar voor. We hopen op een
goed en leerzaam schooljaar, waarin uw kinderen zich bij alle vakgebieden verder mogen
ontwikkelen. Daarin weten we ons afhankelijk van God, de Heere. Hem vragen we dagelijks
om hulp, kracht, wijsheid, inzicht, liefde, geduld en al het andere wat we nodig hebben. Bidt
u mee op zegen op ons werk?
Telefoon
Het overgrote deel van de week zijn wij onder schooltijd telefonisch bereikbaar.
Uitgezonderd:
- Maandag tussen 08.00 en 08.15 uur en vrijdag tussen 12.00 en 12.15 uur.
Dan hebben wij met het team onze weekopening/weeksluiting.
- Maandag tussen 09.00 en 11.45 uur en tussen 13.15 en 15.30 uur. Dan geven alle
teamleden les.
Alle andere momenten tijdens de schooldagen is er normaal gesproken wél iemand
beschikbaar om de telefoon aan te nemen. Maar, er zit niet altijd iemand náást de telefoon.
Wij hebben ‘vaste’ toestellen. Uw telefoontje komt in de lerarenkamer binnen. Daar gaat de
telefoon drie keer over. Daarna springt het signaal ook over op het toestel in mijn kamer en
in de keuken. Het kan dus zijn dat juf Van den Nieuwendijk, onze facilitair medewerker
meester Jarco of ik (wij nemen nl. onder schooltijd de telefoon aan) ergens in het
schoolgebouw zijn als u belt. Wij horen de telefoon dan pas bij het vierde ‘belletje’. Eer dat
we dan bij ons toestel zijn …… u snapt het al. Laat u de telefoon a.u.b. een aantal keer
overgaan als u ons wilt spreken en denk niet te snel dat niemand de telefoon hoort of wil
aannemen. We staan u graag te woord, maar hebben soms even tijd nodig om zover te
komen.
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Aanbellen
Als u onder schooltijd de school in wilt, dient u aan te bellen bij de hoofdingang.
Een leerling van groep 8 doet dan de deur open. Wilt u a.u.b. met wijsheid van
deze mogelijkheid gebruik maken? D.w.z.: als iets voor of na schooltijd of in de
pauze geregeld kan worden, dan hebben we dat natuurlijk veel liever.
Echter, we beseffen dat dit niet altijd mogelijk is, bijv. als u uw kind komt ophalen voor
dokter, tandarts, enz. In dat geval: schroom niet, er komt beslist iemand naar de deur.
Meebrengen …….
Met de start van dit schooljaar moesten de leerlingen van groep 3 t/m 8 zelf zorgen voor:
- Een gum;
- Een puntenslijper;
- Kleurpotloden en viltstiften van een goede kwaliteit in een mapje, doosje of etui (passend
in het eigen laatje).
- Een hoofdtelefoon of oortjes plus een doosje (met naam) om deze in op te bergen. Als u
het gemakkelijker vindt om dit via de school aan te schaffen, is dat ook
mogelijk. U kunt hiervoor terecht bij juf Van den Nieuwendijk en de
kosten zijn € 5,00 per stuk. Voor dit bedrag krijgt uw kind een set oortjes
en
een opbergdoosje.
Voor de leerlingen van groep 7/8 komt daar nog bij:
- Een multomap op A4 formaat, 23 rings;
- Tabbladen;
- Een rode pen;
- Een kladblok.
M.b.t. een pen is er voor de leerlingen van halverwege groep 3 t/m groep 8 de volgende
keus: óf schrijven met een vulpen of balpen van school, óf schrijven met een zelf aan te
schaffen Stabilo roller pen, te koop bij de kantoorboekhandel. Andere pennen zijn niet
toegestaan.
Nog niet alle leerlingen hebben genoemde materialen meegebracht. Als dit ook voor uw
kind(eren) geldt, wil u er dan voor zorgen dat dit z.s.m. in orde komt? Bij voorbaat dank!
Hoofdluis
Donderdag 25 augustus jl. is de ‘hoofdluizenbrigade’ weer in actie gekomen. Alle hoofden
zijn gecontroleerd en gelukkig is bij niemand hoofdluis geconstateerd.
Overigens, mocht u tussen twee controles in, zélf hoofdluis opmerken bij uw kind, neemt u
dan contact op met de luizenmoeders? (Zie: Schoolgids blz. 45). Zij houden dan op de hele
school een extra controle. Zo proberen we met elkaar een epidemie vóór te zijn ………
Informatieavond
Aan het begin van het nieuwe schooljaar organiseren we weer een informatieavond per
groep. Elke leerkracht vertelt dan wat er in de bewuste groep gedurende het hele jaar op
het programma staat, hoe er in de groep gewerkt wordt, hoe het programma van de dag
eruit ziet, enz. Een belangrijke avond dus, die u niet zou moeten willen missen.
Ook wordt er informatie gegeven over ‘Wonderlijk gemaakt’, onze nieuwe methode voor
seksuele vorming.
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Qua organisatie doen we het als volgt:

Datum
Dinsdag 30 augustus

Donderdag 1 september

Tijdstip
19.00 – 19.45 uur
19.45 – 20.15 uur
20.15 – 21.00 uur
19.00 – 19.45 uur
19.45 – 20.15 uur
20.15 – 21.00 uur

Groep
1/2 en 5
Info over ‘Wonderlijk gemaakt’
1/2 en 6
3 en 7
Info over ‘Wonderlijk gemaakt’
4 en 8

Koffie en thee is te verkrijgen in de keuken. U bent allen hartelijk welkom!
Groepsfoto’s
Donderdagmiddag 8 september zal elke groep op de foto gaan. Mw. Tanja
Ista komt deze foto’s maken. Zij heeft dat eerder voor ons gedaan, naar volle
tevredenheid.
Oudervertelgesprekken (bijlage)
Dinsdag 13 september en donderdag 15 september vinden de jaarlijkse
oudervertelgesprekken plaats. Deze gesprekken zijn bedoeld voor de ouders van de
leerlingen van groep 2, 4 en 6. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het formulier voor
deze gesprekken. Wij vragen u om dit formulier in te vullen en uiterlijk vrijdag 9 september
naar de leerkracht van uw kind te mailen. Wilt u het ingevulde formulier in Word
terugsturen? De leerkracht maakt nl. tijdens het gesprek aantekeningen in het formulier en
dat lukt niet als u het formulier in PDF retourneert.
Dit formulier is de basis voor het oudervertelgesprek; hoe completer u het formulier invult,
hoe gemakkelijker het gesprek vorm krijgt.
NIO gesprekken
De ouders van groep 8 worden uitgenodigd voor
een gesprek n.a.v. de afname van de NIO. In
principe willen we dat ook op dinsdag 13 en/of
donderdag 15 september doen. Dit lukt alleen als
de uitslag van de NIO dan bekend is. Dit hoort/leest
u nog van ons.
Bijbelrooster
Op onze website vindt u het rooster met de Bijbelvertellingen per groep. Misschien kunt u
thuis aansluiten bij hetgeen op school verteld is? Dat geeft vaak een meerwaarde voor de
leerlingen.
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Fietsenrekken
Heeft u de nieuwe fietsenrekken al gezien? We hebben ze gekocht van de opbrengst van de
Kompas Actie Avond. Er is zelfs een rek voor ‘krat- of mandfietsen’ bij. Fijn dat de fietsen nu
netjes in rekken geparkeerd kunnen worden.

Opbrengst sponsorloop
De netto-opbrengst van de sponsorloop, die we in juni jl. hielden, is € 800,-. Een mooi
bedrag, waarvoor we u nogmaals hartelijk dank zeggen! We gebruiken het geld voor de
aanschaf van een aantal nieuwe instrumenten voor de muziekles. U kunt dan denken aan
triangels, klankstaven, castagnetten, hand- en armbellen enz. Als we de instrumenten
hebben, laat ik het u weten. U kunt dan een keer een kijkje komen nemen.
Bord SOC
Op de semi ondergrondse container is inmiddels een bord bevestigd, waarmee het geheel
wat opgefleurd wordt. Het ontwerp voor het bord is vorig schooljaar aangeleverd door
Marith Breen, Anna Nagtegaal en Lotte Tanis. Compliment voor deze dames!

Kurken
Wij sparen kurken van wijnflessen. Heeft u er een aantal voor ons? De kurken kunnen
ingeleverd worden bij juf Flikweert of juf Van der Ham.
Maatjesplan september
Binnenkort mogen alle maatjes aan elkaar hun stoel, tafel en andere spullen in het lokaal
laten zien.
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Regel van de maand
Met hetzelfde gemak, je afval in de bak.
Datum
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op D.V. vrijdag 9 september 2016.
Met vriendelijke groet,
G.A. (Gea) Geneugelijk
(directeur)
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