oktober 2017

Koerswijzer
Van de directie

Agenda

Inmiddels zijn we al weer flink op stoom en lijkt de
zomervakantie iets uit een grijs verleden…
Zoals u weet sta ik geregeld bij de deur om iedereen te
begroeten. Daarnaast ben ik geregeld in de groepen/
school aanwezig om iets te zien & ervaren van het
groeien en bloeien van onze kinderen. Daar staan en
gaan we immers samen voor!

oktober
wo 4
do 5
ma 9
di 10
di 10
vr 13
di 17
wo 18
ma 23
di 31
di 31

Wat is het dan mooi om te zien hoe de kinderen
gegroeid zijn, zeker na een zomervakantie. Zowel
lichamelijk als in andere opzichten. Opeens zie je een
wat meer zelfbewuste blik, of blijkt een ander zijn/
haar beperkingen en eigenaardigheden beter te kunnen
hanteren; wonderlijk hoe die groei zich kan manifesteren.
Ook privé ben ik in dat opzicht weer een ervaring rijker.
Afgelopen donderdag 21 september zijn mijn vrouw en
ik namelijk voor het eerst oma & opa geworden van onze
kleinzoon Mees (hoe krijgen ze het bedacht;). Gaaf om
dat te mogen meemaken. Leven, groei en ontwikkeling
ervaar je dan weer als geschenk en wonder. Als ouders
en school mogen we daar iets in betekenen en bijdragen,
maar de Oorsprong van dit alles ligt buiten ons…
Vandaar onderstaand lied.

start Chr. Kinderboekenmaand ‘Bibbers in je buik’
staking, er worden geen lessen gegeven
maandviering
bidden op school om 8.45 uur
studiemiddag team - kinderen vanaf 12.00 uur vrij
kindercollege
Ouderavond Kanjertraining, inloop 19.45 uur
voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8
herfstvakantie t/m 27 oktober
bidden op school om 8.45 uur
1e incasso ouderbijdrage(n) en overblijfkosten

November
ma 6 studiemiddag team - kinderen vanaf 12.00 uur vrij
ma 6 vergadering oudercommissie 20.00 uur
di
7 Koerswijzer november
di
7 projectavond VierKeerWijzer 18.30 - 19.45 uur
wo 8 Open Huis 9.00 - 12.00 uur
di 14 bidden op school om 8.45 uur
do 16 vergadering gemeenschappelijke
		 medezeggenschapsraad 20.00 uur
ma 20 vergadering medezeggenschapsraad 20.00 uur
vr 24 kindercollege
di 28 bidden op school om 8.45 uur

Nog voordat je bestond kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield gaf hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

bidden op school contactpersoon: Marije Kamerbeek
(e: marijekamerbeek@hotmail.com)

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt gaf hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn Eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt
(Opwekking 599)

Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

Hartelijke groet, (opa) Mees Kees
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Conclusies n.a.v.
oudertevredenheidsonderzoek

Ouderavond Kanjertraining dinsdag
17 oktober

In de Koerswijzer van juni beloofden we hierop terug te
zullen komen. 53 van de 131 gezinnen hebben aan dit
onderzoek in april / mei meegedaan. De resultaten van
dit onderzoek zijn inmiddels besproken met het team en
de medezeggenschapsraad. Hierbij onze belangrijkste
conclusies / aandachts- en actiepunten:

U bent van harte uitgenodigd voor de ouderavond op
dinsdag 17 oktober. Een deskundige trainer van het
instituut Kanjertraining zal dan de basisthema’s uit de
doeken doen. Nadere info volgt. Inloop 19.45 uur,
aanvang 20.00 uur en we eindigen uiterlijk om 22.15
uur.

-

-

-

-

we willen samen nog meer oog voor talenten hebben
(denk o.a. aan codenz kindercolleges)
het blijft belangrijk dat er korte lijnen zijn tussen TSO
(tussenschoolse opvang) en leerkrachten / directeur
aandacht voor mediawijsheid (o.a. omgaan met
sociale media) wordt als belangrijk ervaren. Dit
komt nu met name in de bovenbouw aan de orde.
(woensdagmiddag 4 oktober volgt het team hierover
een cursus om zich te bezinnen op een bredere
aanpak)
leerlingondersteuning wordt als knelpunt ervaren,
ondanks dat we Passend Onderwijs realiseren binnen
de mogelijkheden die we hebben
communiceren kan soms nog transparanter,
verduidelijk richting ouders wat je hebt gedaan
(bijv. m.b.t. omgaan met sociale media)
aandacht voor een goed pedagogisch klimaat (pesten
tegengaan en voorkomen) wordt als zeer belangrijk
ervaren (dinsdagavond 17 oktober is er een
ouderavond over de Kanjertraining)

Geboren…





Bij de familie Kuipers, De Connemara 12, is een dochter
geboren genaamd Lienke. Ze is het zusje van Anoek
(gr. 1-2 b), Maaike (gr. 5) en Nikkie (gr. 8). Van harte
gefeliciteerd! .

Gezocht
(herhaalde oproep)

Zoals u kunt lezen zijn er op diverse punten concrete
acties ingezet. Ook de startgesprekken die we hebben
gevoerd vallen hieronder.

We zijn naarstig op zoek naar een klus coördinator voor
Het Kompas. Voor nadere info kunt u contact opnemen
met Ria Lammersen (rialammersen@codenz.nl)

Nogmaals dank voor de deelname aan ons onderzoek,
dat helpt ons om de kwaliteit te verbeteren. Samen weten
we immers meer! Graag horen we van u als er vragen,
onduidelijkheden, maar ook tips of tops zijn te melden.
en we op proactieve wijze vorm aan anti-pest beleid. Dit
was overigens ook een van de aandachtspunten n.a.v.
het oudertevredenheidsonderzoek.
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Schoolgaande kinderen en
een laag inkomen
Gaat uw kind straks naar (de middelbare) school en
heeft u een laag inkomen? Vraag dan de gemeente of u
een vergoeding kunt krijgen voor activiteiten op en rond
school en de vrijwillige ouderbijdrage. Dit geldt ook voor
een computer of tablet als uw kind naar de brugklas gaat.
Meer weten?
Bel met de gemeente via telefoonnummer 14 0321 en
vraag naar iemand van de Bijzondere regelingen. Samen
kijkt u naar uw inkomsten. Wanneer blijkt dat u een laag
inkomen heeft, vergoedt de gemeente mogelijk (een deel
van) de kosten.

Goede doel

Tot de herfstvakantie sparen wij nog door voor sponsoring
van het vierde elftal van ASVD Dronten. Dit voetbalelftal
is een vriendengroep met een leider. Bij deze leider is
kanker vastgesteld en daarom heeft het elftal besloten om
zich in te zetten voor geldinzameling voor KWF. In juni
2018 willen zij meedoen met Alpe d’HuZes.
In dit team zitten diverse oud-leerlingen van het Kompas,
maar ook Maico Pruijssen (vijfde van links op de foto). Hij
was twee jaar geleden nog leerkracht bij ons op school.
Alpe d’HuZes is een actie waarbij dit elftal fietsend
onder het motto ‘opgeven is geen optie’ op één dag tot
maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez in
Frankrijk beklimt om zoveel mogelijk geld in te zamelen
in de strijd tegen kanker. Met de opbrengst wordt
wetenschappelijk onderzoek naar kanker ondersteund,
met als doel de ziekte onder controle te krijgen, zodat er
in de toekomst niemand meer sterft aan kanker.
Elke maandagochtend mogen de kinderen geld
meenemen voor dit fantastische doel.
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Woensdag 4 oktober:
start van de kinderboekenweek.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm te keer,
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

Lezen is leuk! Lezen is belangrijk! Lezen loont! Kinderen
die lezen krijgen niet alleen een grotere woordenschat,
maar leren ook beter spellen. De verschillen tussen lezers
en niet-lezers blijven tot op de universiteit bestaan is
gebleken uit onderzoek. Daarom stimuleren we lezen!
Zowel op school als thuis.

Je hoeft niet bang te zijn,
als er oorlog komt of pijn,
De Heer zal als een muur
rondom je leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit,
God is er en Hij blijft
als je je ogen sluit.

Het thema van de kinderboekenweek is:

Bibbers in je buik.

U kunt dit lied samen met uw kind beluisteren via You
tube. Ook “wij zijn safe” is een lied wat mooi aansluit bij
het thema.

Iedereen is wel eens bang. Je bent bang in het donker,
of je vindt spinnen eng. Of je hebt pijn in je buik als je
naar school gaat, of als je naar de tandarts gaat. Je kunt
bang worden als je iets gevaarlijks ziet. Bijvoorbeeld een
grote hond die hard blaffend op je af rent. Je : schrikt, je
hart bonst in je keel en je voelt bibbers in je buik. Of je
bent bang om voor de klas te staan bij een spreekbeurt
en je denkt dat je fouten gaat maken of je tekst vergeet.
Of je bent bang in in een nieuwe groep zomaar op
iemand af te stappen. Soms ben je bang voor iets dat
zou kunnen gebeuren of ben je in het donker bang van
iets wat in het licht een heel gewoon ding blijkt te zijn.
Hoe dan ook, waar we soms ook bang van kunnen zijn,
we mogen weten: God is bij ons. In de Bijbel staat: “Je
hoeft niet bang te zijn, want Ik ben bij je. Ik help je en
Ik maak je sterk (Jesaja 41). In de Bijbel is zelfs 365
keer te lezen dat we niet bang hoeven te zijn; voor elke
dag van het jaar een bemoediging! Het is mooi om de
kinderen dat mee te kunnen geven, al lezend en pratend
en nadenkend over bang zijn. Ook zingend “lezen” we
mooie teksten:

We hopen samen met u weer extra aandacht te besteden
aan boeken, lezen, voorlezen! Mocht u besluiten een
kinderboek te kopen en dat bij Bruna te doen dan doet
u ons een groot plezier de kassabon op school in te
leveren. Zoals elk jaar is er de actie: ”Sparen voor je
schoolbieb”. De school kan deze bonnen inleveren en
voor 20 % van het totaalbedrag kinderboeken uitzoeken
voor school. Dubbel leesplezier; voor thuis èn school!
Heel veel (voor)leesplezier!
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Verjaardagen oktober
Datum
5
7
8
10
11
12
13
14
14
16
17
17
18
22
25

Er is e r 1 jarig
hoe ra hoe ra
dat kun je we
l z ien
dat is...

Leerling
Groep
Joska van der Welle 		 4
Robert Schrader 		 6
Esmée Boogaard		 7
Ellemieke van der Veen		 7
Janelle Schut		 5
Jolein Vroegh		 7
Luna Török		 6
Bart Schrader		 3
Deano Zwerus		 3
Aniek Ehlting		 6
Daan Tijsseling		 3
Rein Tijsseling		 3
Dylara Burgers		 1/2B
Charlotte de Bakker		 8
Senna Duitscher 		 6
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Like ons op Facebook en blijf op
de hoogte

Een dagelijks gezond ritme
De vakantie is voorbij en het dagelijkse ritme is weer begonnen. Dat betekent op tijd opstaan om
alles klaar te hebben voor de ochtend. In deze nieuwsbrief enkele tips om de overgang van
vakantie naar het dagelijkse ritme soepeler te laten verlopen en meer tijd over te houden.

Tips voor meer tijd
Meer tijd overhouden, wie wil dat niet? Enkele tips:


Zorg dat je kind(eren) op tijd naar bed gaan.
Wanneer ze goed slapen, worden ze
's ochtends makkelijker wakker en zijn ze goed
uitgerust. Dit geldt ook voor jezelf!



Denk en werk vooruit, leg de kleren 's avonds
klaar voor de volgende dag en/of dek de ontbijttafel voor je gaat slapen.



Maak duidelijk wat je dagelijks van je kind verwacht in de ochtend. Je kunt als
geheugensteuntje een schema met plaatjes maken waarop je kind kan zien wat en in
welke volgorde er moet gebeuren.

Lees meer

Week Tegen Pesten 18 – 22 september
De Week Tegen Pesten gaat dit jaar over Online pesten. Wat is
cyberpesten en wat kun je er tegen doen? Lees de tips en tools
voor het voorkomen en aanpakken van online pesten.
Online pesten pak het aan!
Lees meer

Het CJG, voor vragen over opvoeden & opgroeien
Dé plek waar je terecht kunt voor al jouw vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien.
Het CJG is er voor alle (aanstaande) ouders en opvoeders.
Of het nu gaat om vragen over alledaagse zaken rondom baby's, peuters, schoolgaande
kinderen óf over zwaardere onderwerpen zoals moeilijk gedrag of (digitaal) pesten.
Waar je ook mee zit, het deskundig panel van het CJG helpt je op weg.
Het CJG Dronten is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
Kijk voor meer informatie over het CJG op onze website.

