januari 2018

Koerswijzer
Voorwoord

Agenda

Allereerst wens ik u zegen en alle goeds voor 2018!
Samen mogen we weer aan de slag gaan, onze bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. Ik kan het
even niet laten om de (concept) belofte van Codenz met
u te delen. We zijn als stichting namelijk bezig met een
verander-/verbetertraject, waarbij ook de collectieve ambitie
wordt herijkt.
De belofte van Codenz:
In de scholen van Codenz ervaren, ontdekken en leren
kinderen dat zij unieke, talentvolle mensen zijn, geschapen
door God. Zij mogen hun kansen benutten en op eigen wijze
deelnemen aan de samenleving.
Wij zien het als onze opdracht om betekenisvol, kwalitatief,
christelijk onderwijs te kunnen blijven verzorgen.
Het is mijn verlangen dat deze belofte in 2018
richtinggevend mag zijn in ons doen en laten, ons spreken
en luisteren, ons voelen en denken. Laten we ook niet
schromen elkaar hierop te bevragen en aan te spreken.
Voor goed onderwijs hebben we elkaar immers nodig!

januari
di 16
di 23
do 25
		
ma 29

Koerswijzer januari
bidden op school om 8.45 uur
vergadering gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad 20.00 uur
vergadering medezeggenschapsraad 20.00 uur

februari
ma 5
di 6
di 6
do 8
di 13
wo 14
do 20
ma 26

vergadering oudercommissie 20.00 uur
Koerswijzer februari
bidden op school om 8.45 uur
Spreekmiddag-/avond
Spreekmiddag-/avond
Spreekmiddag-/avond
bidden op school om 8.45 uur
Voorjaarsvakantie (t/m 2 maart)

Contactpersoon bidden op school: Marije Kamerbeek
(e-mail: marijekamerbeek@hotmail.com)

Hartelijke groet,
Kees van Garderen

Omgaan met elkaars spullen / parkeren fietsen
De afgelopen periode zijn er fietsen beschadigd die stonden geparkeerd op de plek buiten het schoolplein. Voor de
kerstvakantie hebben we de kinderen gewezen op de juiste wijze van parkeren (op de grijze tegels en recht naast elkaar)
en het voorzichtig omgaan met andere fietsen. Wilt u het ook onder de aandacht brengen?
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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Voorlezen, elke dag een feest!
Van woensdag 24 januari t/m dinsdag 3 februari
zijn de Nationale Voorleesdagen. Tien dagen lang
staan voorlezen en mooie boeken centraal. Op
woensdagmiddag 24 januari is er een Voorleesfeestje in
de Flevomeerbibliotheek. Özcan Akyol, beter bekend als
Eus, is vader van een baby en een peuter. Daarnaast is
hij schrijver en columnist in de Stentor. Eus is die middag
te gast en leest voor uit het prentenboek ’Ssst! De tijger
slaapt’ van Britta Teckentrup. Het wordt vast een mooi
feest met verhalen, zang, spel, ballonnen en lekkers.

• Voorlezen prikkelt de fantasie en helpt de wereld om

Iedereen is welkom en de entree is gratis.

je heen begrijpen.

Het begint om 14.30 uur.

• Voorlezen daagt uit na te denken over gebeurtenissen,
los van het hier en nu.

Ssst! De tijger slaapt en de dieren willen haar niet

• Voorlezen leert kinderen hun eigen situaties en emoties

wakker maken. Maar ze ligt wel vreselijk in de weg….

onder woorden te brengen.

De kinderen moeten helpen en worden dan ook

• Voorlezen en samen plaatjes kijken scheppen een band

aangemoedigd om de dieren veilig over de tijger heen te

tussen voorlezer en kind.

krijgen door te blazen, te aaien, te wiegen en zelfs een

• Voorlezen leidt tot creatief taalgebruik en stimuleert de

slaapliedje te zingen. Zal het alle dieren lukken om veilig

visuele ontwikkeling.

aan de overkant te komen?

• Voorlezen heeft een aantoonbaar gunstig effect op het
voorkomen van dyslexie.

Waarom is voorlezen belangrijk?
• Voorlezen draagt bij aan de taalontwikkeling en verrijkt

• Voorlezen helpt verbanden te leggen tussen het verhaal

de woordenschat.

en de eigen ervaringen.

• Voorlezen nodigt uit tot zelf lezen en tot grotere

• Voorlezen is leuk. Voorgelezen worden ook. Een

leesvaardigheid later.

dierbare herinnering voor later.

2

Goede doel

Interkerkelijke
kinderclub
Beste ouders,
Weet u dat er op vrijdagavond een interkerkelijke
kinderclub is op het Kompas? Een clubuur rondom de
Bijbel voor kinderen van groep 1 tot en met 8 (ook van
andere scholen). In een ontspannen, gezellige sfeer kunnen
de kinderen genieten van zingen, verhalen, gesprekken,
knutselen, spelletjes. Een clubuur met en vóór de kinderen,
met ruimte voor hun vragen en verhalen. Een bijzonder
begin van het weekend!
Wanneer: Elke vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
(behalve schoolvakanties).
Kosten: € 0,50 per keer dat het kind komt.
Uw kind is van harte welkom en mag zijn/haar vrienden
meenemen.

Tot de voorjaarsvakantie gaan we sparen voor het project
van Mtangani in Kenia.
In Kenia moeten ouders betalen voor schooluniform en
boeken als hun kind naar school moet. Dit bedrag is
voor veel ouders te hoog, waardoor hun kinderen niet
naar school kunnen. Daarnaast zijn de overheidsscholen
in Kenia overvol met klassen tot wel 80 leerlingen. De
kwaliteit van het onderwijs staat hierdoor onder druk.

Interkerkelijke Kinderclubs, Dronten
Info: Britta van Diepen, tel. 0321-315969,
e-mail: jenbvdiepen@solcon.nl

In Mtangani hebben sommige kinderen de mogelijkheid
om naar deze overheidsscholen te gaan. Veel ouders
kunnen dit helaas niet voor (al) hun kinderen betalen. De
basisschool, die door stichting ‘Mtangani’ is opgericht
heet Tuko Pamoja Junior School. Dat betekent: ‘We doen
het samen’. Deze school geeft kinderen gratis en goed
onderwijs. Toch is dit project nog niet klaar, want de
kinderen moeten ook een kans krijgen om door te stromen
naar de middelbare school. Om dit te kunnen bekostigen,
willen wij een bijdrage geven.

Nieuws van het personeel
We leven mee met Marleen Smal en haar man Jaspe.

Van Margreet Boon hoorden we positieve berichten over

Naast het verdriet om het verlies van hun dochtertje zijn er

de jonge Floris. Margreet en Engelbert zijn dankbaar voor

bij Marleen wat complicaties opgetreden. Gelukkig gaat

alle blijken van medeleven.

het nu weer de goede kant op. We wensen hen van harte
sterkte toe!

Een warm welkom voor Marieke Woldhek die Marleen
Veldman vervangt in groep 5.
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Er is e r 1 jarig
hoe ra hoe ra
dat kun je we
l z ien
dat is...
Verjaardagen december
Datum

Leerling

Groep

3
5
10
15
15
16
19
19
20
22
23
26
28
28
30

Daan Wijnholds
Mila Duitscher
Nicky de Bree
Fiene Bügel
Nikkie Kuipers
Jop Jonker
Jarno Groenewoud
Kirsten Groenewoud
Thijs Boogaard
Tessa van Eikenhorst
Teun Cuppes
Kajetan de Lange
Lisa Klein
Ivar Schenk
Ruben van der Zaan

6
3
3
1/2B
8
8
8
8
8
5
7
3
7
4
3
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Like ons op Facebook en blijf op
de hoogte

Heb jij ook goede voornemens?
Een nieuw jaar en dus nieuwe kansen: hoog tijd voor goede
voornemens! Volwassenen denken dan vaak aan afvallen,
meer sporten en meer tijd doorbrengen met het gezin.
Maar wat als kinderen hun lijst met goede voornemens
zouden presenteren?
Wij vermoeden dat ' ie er dan zo uitziet:
lees meer:

Pubergezondheid:
website voor kinderen van 8 tot 12
jaar
De meeste pubers willen met hun ouders praten over
puberteit. Ze geven het alleen vaak niet toe.
Deze site geeft je de kans om met je zoon of dochter te praten over puberonderwerpen.
De filmpjes, reacties van klasgenoten en informatie geven je hiervoor leuke
aanknopingspunten.
Is jouw kind tussen de 8 en 12 jaar? Laat hem of haar dan eens kijken op pubergezond.nl

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.

