Kompasnieuwsbrief 7
25 november 2016
Donderdag 1 december
Vrijdag 2 december
Dinsdag 6 december
Dinsdag 13 december
Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december
Maandag 26 december t/m
vrijdag 6 januari
Dinsdag 24 januari
Vrijdag 3 februari

Schoolarts voor leerlingen groep 2 (vervolg)
Pakjesmorgen groep 1 t/m 4, pakjesmiddag groep 5 t/m 8
Koffieochtend, aanvang: 08.30 uur
Inloop in de groepen, 15.30 tot 16.00 uur
Kerstfeestviering groep 1/2, aanvang: 18.30 uur
Kerstfeestviering groep 3 t/m 8, aanvang: 19.00 uur
Kerstvakantie
Open huis voor ouders met kinderen vanaf 2 ½ jaar
Eerste rapport mee

Onderwijsinhoudelijk – Schrijven (bijlage)
Bij deze Kompasnieuwsbrief krijgt u onze schrijffolder. Ook in dit digitale tijdperk blijft
schrijven voor ons van belang. Soms heeft schrijven zelfs voordelen, vergeleken met typen of
aantikken van letters. In de schrijffolder geven we overzichtelijk weer wat het
schrijfonderwijs op onze school inhoudt. Heeft u vragen? Stelt u ze dan aan de leerkracht
van uw kind.
Actie ‘Schoenendoos”
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de actie ‘Schoenendoos’. We konden 56 dozen
meegeven voor transport. Heel mooi, dat kinderen in gebieden met honger, armoe, oorlog
en andere moeilijke omstandigheden nu een leuk cadeautje krijgen!
Excursie groep 7/8 – De tabernakel
Op maandag morgen gingen wij naar binnen, toen moesten we onze jassen aan houden.
Want we gingen naar de kerk want daar stond de tabernakel nagebouwd. We kregen uitleg
er over. We hebben ook alles gezien. Toen had mevrouw Holwerf uitgelegd gegeven over de
tabernakel, ze kon er goed over praten. Toen hoorden we geringel, meneer Holwerf had een
pak van een priester aan. Tijdens de uitleg kregen we nog een snoepje. Mevrouw Holwerf
pakte een doosje en daarin zaten geur stokjes. Sommige kinderen vonden het niet lekker
ruiken, maar wij vonden het heerlijk!! Het was super leuk en leerzaam daarom hebben wij
genoten.
Geschreven door Deborah en Sasja
Uitleg bij de tabernakel
door Sander Klijn en Frank de Deugd
Vorige week maandag zijn we met groep 7/8 naar de Grote Kerk geweest om een
miniatuurtabernakel te bekijken. Ze vertelden veel over de tabernakel, en Ds. Hollwerf was
verkleed als hogepriester. Wij vonden het super leuk en vooral heel erg leerzaam!!!
De tijd vloog. Het wat dus ook jammer dat we terug moesten naar de klas.
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Koffieochtend
Denkt u nog aan de koffieochtend op dinsdag 6 december? ‘De Vreedzame School’ staat
weer op de agenda, evenals ‘Wonderlijk gemaakt’. Misschien kan ik daarnaast met u van
gedachten wisselen over een ander onderwerp, dat ligt eraan hoeveel tijd we nog over
hebben.
De koffieochtend begint om 08.30 uur en duurt ongeveer een uur. We zitten in het lokaal
van de BSO. Welkom!
Lezen met de strippenkaart
Donderdag 1 december is de laatste keer dat het inleveren van de strippenkaarten op een
donderdag plaats vindt. Daarna stappen we over naar de dinsdag als inleverdag. Het tijdstip
blijft hetzelfde: tussen 13.00 en 13.10 uur.
Typecursus (bijlage)
In de bijlage treft u nogmaals de informatie voor de typecursus aan. Er zijn nu twee
aanmeldingen. Het zou mooi zijn als dit er in elk geval vijf werden, dan kan de typecursus in
onze school doorgaan. Indien u zich vóór 1 januari 2017 bij de ‘Typetuin’ aanmeldt, krijgt u
korting.
De Vreedzame School
We zitten in het tweede invoeringsjaar van De Vreedzame School. We vervolgen het traject
met teamtrainingen, het geven van de lessen in de groep, het begeleiden van de
leerlingmediatie en het toepassende van de principes van DVS in de praktijk van elke dag.
Van ouders horen we veel positieve, maar soms ook negatieve geluiden. Het is wel fijn (en
ook de bedoeling) dat de negatieve berichten bij ons op school terecht komen, want dan
kunnen we met elkaar in gesprek gaan. Dat kan (en gebeurt) individueel, maar dat kan ook
tijdens een ouderbijeenkomst.
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Daarom hebben we het voornemen om in januari/februari 2017 weer een ouderbijeenkomst
te organiseren over DVS. Hoe u ook tegen DVS aankijkt, wat uw ervaringen ook zijn, dit is uw
kans om informatie te krijgen en ervaringen te delen.
Het wordt een interactieve bijeenkomst, d.w.z.: veel mogelijkheid tot uitwisselen van
informatie en ervaringen én …. ook zelf aan de slag! De vraag die ik nu aan u heb is
tweeledig:
a. Zou een dergelijke bijeenkomst voor u in een behoefte voorzien? M.a.w.: verwacht u
aanwezig te zijn (als datum en tijdstip u schikken)?
b. Geeft u de voorkeur aan een bijeenkomst op een morgen (zoals een koffieochtend) óf op
een avond?
Wilt u per mail hierop naar mij reageren? Dan weet ik wat uw voorkeur heeft en kan ik daar
zoveel mogelijk rekening mee houden.
Verzoek aan de ouders van groep 1 en 2
De leerlingen van groep 1/2 gaan de komende weken een kerstkaart maken voor iemand die
tijdens de kerstdagen wel een zonnestraaltje kan gebruiken. Daarom het verzoek of uw kind
een envelop met postzegel, voorzien van naam en adres van degene voor wie de kaart
bestemd zal zijn, mee mag brengen. Wilt u dan ook nog op de achterkant van de envelop
met potlood de naam van uw kind schrijven, dan kan de juf het overzicht houden welke
envelop van welk kind is. Bij voorbaat dank!
Nog een verzoek …….. aan de ouders van groep 2
Hierbij het verzoek aan de ouders van groep 2 om (voor zover u dit nog niet deed) na de
kerstvakantie in de hal van uw kind afscheid te nemen en uw kind alleen de klas in te laten
gaan. Na de voorjaarsvakantie vragen we u om uw kind vanaf de buitendeur alleen de school
in te laten gaan en na de meivakantie vanaf het hek. Zo wordt uw kind voorbereid op groep
3.
Zwanger
Juf Verduijn en haar man verwachten in mei 2017 hun tweede kindje. Dat is prachtig nieuws
waar we, samen met hen, blij mee zijn. Als alles volgens plan verloopt, zal de juf half april
2017 met verlof gaan. Wie haar gaat vervangen, hoop ik u in een later stadium bekend te
maken.
Regel van de maand december
Wees altijd eerlijk en oprecht, in wat je doet en wat je zegt.
Maatjessysteem
In december mogen de kleine maatjes hun cadeautje van pakjesmorgen aan de grote
maatjes laten zien.
Verjaardagen december
Datum
Groep

Naam leerling

14 december
17 december
22 december

Arwin van den Houten
Anna van der Giessen
Lotte Tanis

3
5
8

Leeftijd
7
9
12
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22 december
27 december

4
6

Nanda Tanis
Ruben Moijses

8
10

Datum
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 9 december 2017. Voor alle
genoemde data geldt: zo de Heere wil en wij leven.
Het is deze keer een nieuwsbrief zonder illustraties, omdat meester Jarco ziek is. De
volgende nieuwsbrief ziet er hopelijk weer gezelliger uit.
Met vriendelijke groet,
G.A. (Gea) Geneugelijk
(directeur)
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