Nieuwsbrief van 7 september 2017
Agenda
09 september
04 t/m 15 september
20 september
18 t/m 28 september
28 september
4 oktober
4 oktober
14 oktober
16 t/m 19 oktober
17 oktober
19 oktober
23 t/m 27 oktober

8.45 uur
18.00-19.00 uur

16.00 uur

Oud papier
Startweek kanjertraining
Openingsdienst in de ‘Grote Kerk’
Project ‘4 elementen’
Kijk en Info avond + afsluiting project
Dierendag
Start kinderboekenweek
Oud papier
Techniekweek
Evaluatie ‘klankbord nieuwe indeling’
Techniekavond (afsluiting techniekweek)
Herfstvakantie

Bijbelverhalen
Thema week 37: Wie ben jij?
Soms lijkt een tweeling op elkaar. Soms ook helemaal niet. Jacob en Esau lijken helemaal niet op elkaar.
Toch herkent Isaak zijn zoon niet meteen. Weten mensen wel wie jij bent?
Genesis 27: 1-17
Het plan van Rebekka
Genesis 27: 18-29
Jacob krijgt de zegen
Genesis 27: 30-46
Geen zegen voor Esau
Thema week 38: Ik heb het voor je over
Het is fijn als anderen iets voor jou over hebben. Het voelt goed als ik zomaar iets voor een ander doe.
Soms gaat het vanzelf, bijvoorbeeld als je verliefd wordt. In de verhalen van deze week horen we wat
Jacob voor Rachel overheeft.
Genesis 28: 10-22
Een ladder naar de hemel
Genesis 29: 1-14
Jacob en Rachel
Genesis 29: 15-25
Zeven jaar werken voor Rachel

Verjaardagen
30 augustus was Jildou Prins uit groep 1 jarig
16 september is Lucas Groen uit groep 3 jarig
VAN HARTE GEFELICITEERD

Nieuws van Het Kompas
Nieuwe ronde, nieuwe kansen…
Als u dit leest is het schooljaar 2017-2018 inmiddels van start gegaan. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen.
De namen zijn op de schriften geschreven, de punten van de potloden zijn scherp, de lokalen zijn opnieuw
ingedeeld en iedereen is (hopelijk) uitgerust.
Als je de eerste schooldag op school komt lijkt het zo gewoon dat alles netjes is, maar dat gebeurt niet
zomaar. De leerkrachten hebben in de vakantie de school opnieuw ingericht en omdat we dit jaar in drie
combinatiegroepen starten, moest er van alles verhuisd en opnieuw ingedeeld worden. Het lokaal van
groep 1/2/3 is in de vakantie verbouwd, zodat de indeling past bij de groep.
In de vakantie zijn er ook meerdere ouders actief geweest om de school en het plein er netjes uit te laten
zien; heg knippen, ramen wassen, pleinvegen, fietsenhok schoonmaken, brievenbus leeghalen en overige
taken.
Iedereen die zich heeft ingezet voor een goede start van het schooljaar: bedankt!
Wij wensen iedereen een fantastisch schooljaar. Wij hopen dat een ieder ook dit jaar een goede en
behouden koers mag varen.
‘Op Het Kompas vaart iedereen zijn eigen koers!’
Ook al is de route soms onstuimig of erg lastig, blijf vasthouden aan je koers!
Je kan de eerste toon zijn in een lied
waardoor alle grenzen vergeten worden
wees niet bang
ook wanneer de toon amper klinkt
Je kan de eerste vonk zijn voor een vuur
dat alle wapens tot ploegen omsmelt
wees niet bang
ook niet wanneer tegenwind je striemt
Je kan de eerste graankorrel zijn op een akker
die alle handen vullen zal met brood
wees niet bang
ook wanneer het land vol stenen zit
Je kan de eerste druppel zijn voor een bron
die in de woestijn levensliederen zingt
wees niet bang
ook wanneer de wolk nog zwijgt
Je kan de eerste pas zijn voor een dans
die alle voeten leidt naar God
wees niet bang
ook wanneer je voet nog struikelt

Zonnebloemwedstrijd
Voor de zomervakantie is er een start gemaakt met de zonnebloemwedstrijd. De
zomervakantie is voorbij en dus tijd om de wedstrijd af te ronden. De kinderen
die mee willen doen aan de wedstrijd mogen een foto van henzelf naast de
bloem aan het Kompas mailen naar hetkompas@vcpon.nl. In de mail moet ook
de lengte van de steel doorgegeven worden; meet de steel van de grond tot
onder de bloem.
Ook als je al weet dat jouw zonnebloem niet de langste is, is het toch leuk om
een foto van jezelf met de bloem op te sturen. Er wordt namelijk van alle foto’s
een collage gemaakt.

Schooltuin; Verkoop producten
Vanaf vandaag, donderdag 7 september, worden er elke donderdag om 15.30 uur producten uit de
groentetuin verkocht. Zolang er geoogst kan worden zal er bij de kleuteringang een kraampje staan.
Voor een schappelijke prijs worden er verse producten aangeboden. Zeker een aanrader!

Coördinator luizencontrole
Na elke schoolvakantie vindt er op school een luizencontrole plaats. Er is een werkgroep van ouders die
deze controle uitvoert. Jeanet van Spijker is momenteel coördinator van deze werkgroep. Vanwege
werkverplichtingen kan zij niet bij de controles aanwezig zijn en zijn wij dus op zoek naar een nieuwe
coördinator.
Taken van de coördinator: data plannen voor de controles, de werkgroep middels een mail op de hoogte
brengen en zorgen dat de benodigde materialen op voorraad zijn. Wilt u deze rol op u nemen, dan
vernemen wij dit graag.
Eventuele vragen over de rol als coördinator kunt u stellen aan Jeanet van Spijker.

Openingsdienst
Vanaf dit schooljaar wordt de openingsdienst gehouden op een woensdagochtend. Voor de
zomervakantie heeft u kunnen lezen dat het dit schooljaar georganiseerd wordt op woensdagochtend 20
september van 8.45 tot 9.30 uur. Vanwege de aantallen worden de scholen verdeeld over twee
kerkgebouwen. Het Kompas en De Wegwijzer zitten samen in de ‘Grote Kerk’.
Het is de bedoeling dat alle kinderen op eigen gelegenheid naar de kerk komen. Naast de leerlingen zijn
ook ouders, grootouders, oppas en overige belangstellenden van harte welkom. Na de bijeenkomst gaan
de leerlingen naar school. Wij begrijpen dat niet alle leerlingen in staat zijn om op eigen gelegenheid van
de ‘Grote Kerk’ naar school te gaan. Daarom zouden wij graag vernemen wie bij de bijeenkomst aanwezig
is en leerlingen van de kerk naar school zou kunnen vervoeren. Dit mogen ook grootouders, oppas of
andere belangstellenden zijn.
U kunt dit doorgeven door een mail te sturen naar: hetkompas@vcpon.nl
Wilt u ook aangeven hoeveel zitplaatsen u beschikbaar heeft en welke leerlingen eventueel al meerijden?
Alvast bedankt!

Kijk-/infoavond
Donderdag 28 september staat er een kijk-/infoavond gepland. Tijdens deze avond kunt u alle
werkstukken en presentaties die horen bij het project ‘De vier elementen’ bewonderen. Tevens kunt u
deze avond de verschillende methoden en de werkplek van uw kind(-eren) bekijken. De kinderen lopen
met u rond. De leerkrachten zijn aanwezig voor eventuele vragen.

Afgelopen schooljaar hebben wij de infoavond gekoppeld aan een ‘familiedag’. Wij hebben hier veel
positieve reacties op gehad. Dit schooljaar zal er zeker een familiedag georganiseerd worden, maar later
in het jaar. Houd de nieuwsbrief in de gaten!

Staking 5 oktober?
Via de media heeft u waarschijnlijk meegekregen dat er op 5 oktober gestaakt wordt in het
basisonderwijs. Leerkrachten worden door de vakbonden en de PO-raad opgeroepen om het werk neer te
leggen. Als stichting wordt deze actie ondersteund. Op moment van schrijven is er vanuit de stichting nog
geen verdere informatie beschikbaar. Wij hopen u volgende week van meer informatie te voorzien.
Wat maakt dat het Primair Onderwijs zo van zich laat horen? Hieronder ziet u de belangrijkste redenen
opgesomd door de werkgroep PO in actie:
• Een leraar op het Voortgezet Onderwijs heeft een fulltimebaan wanneer hij 750 uren les geeft.
Een leraar in het basisonderwijs behoort hier 930 klokuren voor te werken Dit lijkt een verschil
van 180 uren. Met de voorbereidingstijd (+/- 40%) is dit een verschil van 250 uren .
• Iedere leerkracht in het basisonderwijs stemt zijn lessen dagelijks af op de verschillen tussen
kinderen. Deze variëren van een IQ van 70 tot 140+. Op het VO worden de kinderen op niveau
ingedeeld. (VMBO-BB/KB/TL – HAVO – VWO)
• Om te voldoen aan de verwachting van ouders en de eis van het ministerie om voor ieder kind
een passende ondersteuning te bieden, maken leerkrachten werkdagen van 9 -12 uur. Het
ziekteverzuim in het PO is hoog en nog steeds stijgende. Het aantal burn-outs is opvallend hoog in
het basisonderwijs.
• Het salaris van een leerkracht in het basisonderwijs ruim (+/- 20%) onder dat van leraren in het
Voortgezet Onderwijs ligt? Dit terwijl de opleidingseisen en het werk- en denkniveau identiek zijn.

Formulieren
Volgende week krijgen alle oudste leerlingen een pakket met formulieren mee naar huis; EHBO formulier,
ouderhulplijst en internetprotocol.
Wij willen u vragen deze formulieren in te vullen en weer mee te geven naar school.

Startweek Kanjertraining op school
De startweek van de Kanjertraining vindt plaats in de eerste twee weken van het schooljaar.
De startweek bevat een aantal basiselementen van de Kanjertraining zodat er een duidelijk fundament
wordt neergelegd om het vervolg van de lessen op voort te bouwen. Kanjertraining is onder andere
gericht op samenwerking tussen ouders en school en daarom willen we u als ouder zoveel mogelijk
informeren over wat er op de verschillende momenten aan de orde is bij de Kanjerlessen op school.
Onderdelen van de startweek:

• De Smileyposter wordt met de
kinderen besproken aan de hand
van stellingen. Alle kinderen kunnen
aangeven hoe ze zich willen gedragen
het komende schooljaar/de komende
periode. De poster krijgt een plek in
de klas/ school zodat de kinderen
ook herinnerd kunnen worden aan
die goede wil.
• Er wordt een oefening gedaan die
heet “motor en benzinepomp”. De
kinderen leren dat ze onderdeel zijn
van een groep en bijvoorbeeld
invloed hebben op het groepsproces
door geen aandacht te geven aan
storend gedrag.
• De kinderen leren de betekenis
van de dierfiguren en/of de petten.
En kunnen in verschillende situaties
de petten uitspelen en herkennen.
De onderdelen uit de startweek zullen terugkomen in de speciaal daarvoor ontwikkelde lessen maar ook
tijdens de pauzes en in de wandelgangen zal er aangesloten worden op de ‘Kanjerafspraken’ en spreken
we de ‘Kanjertaal’. Tijdens de Kanjerlessen zal er langzaam meer verdieping komen op de verschillende
onderdelen. De onderdelen die aan bod komen zijn opgedeeld in leskernen. De leskern die in de klas aan
de orde is zal steeds met u als ouder gedeeld worden zodat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen
op school en zo kunt u hier eventueel thuis op aan sluiten.

Ingekomen nieuws
Leger des Heils

Het Leger des Heils wil jou heel erg bedanken voor de kleding die jij, samen met de rest van de school, hebt
ingezameld. Met de kleding kunnen we heel veel mensen helpen, bijvoorbeeld arme mensen of
vluchtelingen.
Wist je dat het ook goed voor de aarde is om oude kleding opnieuw te gebruiken? Want het maken van
nieuwe kleding kost veel water. En er hoeven minder vrachtwagens te rijden om nieuwe kleding naar de
winkels te brengen.
Doe je bij de volgende schoolinzameling weer mee?

