september 2018

Koerswijzer
Van de directie

Agenda

Beste ouders,
Het geregelde leven is weer begonnen, de ‘vrijheid’ van de
vakantie is weer voorbij. En dat is goed, want er is immers
overal een tijd voor…

september
Ma 10 Start muzieklessen op maandag door muziekdocent
Di 11 Startgesprekken met kinderen en ouders
		 (continurooster tot 14.45 uur)
Do 13 Startgesprekken met kinderen en ouders
		 (continurooster tot 14.45 uur)
Do 13 Vergadering gemeenschappelijke
		medezeggenschapsraad
Ma 17 Start Kanjerweek / week tegen pesten
Ma 17 Vergadering medezeggenschapsraad
Ma 17 Vergadering oudercommissie
Di 18 Schoolfotograaf
Di 18 Gebedsgroep 8.45 uur
Wo 19 Atletiek groep 5 (na schooltijd)
Wo 26 Schoolvoetbal groep 6 (na schooltijd)
Vr 28 Sportdag groep 7 en 8

Tijdens de startdienst dachten we na over het thema
‘Waarheen?’ n.a.v. de geschiedenis van Jona. Dat is een
diepe vraag die ook weer andere vragen kan oproepen.
Waarheen willen wij gaan, waarheen gaan we, waarheen
wil God dat we gaan?
Jona de profeet had grote moeite met de weg die God wilde
gaan. God wilde namelijk vijanden (inwoners van Ninevé)
van Israël (waar Jona toe behoorde) de kans geven om zich
te ‘bekeren’. Dus dat ze zouden stoppen met hun verkeerde
praktijken en voortaan gingen leven zoals God dat wil. Dan
zou God de stad niet vernietigen. Jona gunde die ‘genade’
niet aan zijn vijanden. Daarom ging Jona niet naar Ninevé,
terwijl dat wel Gods opdracht was.

oktober
Di 2
Di 2
Di 2
Wo 3
Wo 3
Vr 5

Ook voor ons is het vaak lastig om God te volgen.
Bijvoorbeeld omdat we Hem vaak niet begrijpen. Even
persoonlijk. Afgelopen zomervakantie heb ik dat ook
ervaren. Mijn dochter Elise was bijna 23 weken zwanger
en moest plotseling bevallen. Niels heeft het niet overleefd.
Wat een verdriet en een teleurstelling. Onbegrijpelijk en
onvergetelijk.

Koerswijzer oktober
Gebedsgroep 8.45 uur
Opname promotiefilm
Start Kinderboekenweek ‘Vriendschap’
Wiflebal groep 7 (na schooltijd)
Dag van de leraar

*Gebedsgroep contactpersoon: Marije Kamerbeek
(e: marijekamerbeek@hotmail.com)

En toch blijf ik vasthouden, ook al snap ik er niets van, dat
God ons leven leidt en het (Aller-)beste met ons voor heeft.
Daar geeft Hij trouwens de kracht voor! Hij is zo goed en zo
wijs, zo oneindig veel groter, beter en wijzer dan ik me kan
voorstellen…

Agenda (zie ook ‘agenda’ op www.hetkompasdronten.nl )

Lees verder op pagina 2
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Opbrengst collecte
Startdienst woensdag
5 september
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Mijn dochter zong een lied tijdens de begrafenis van
Niels wat ik graag met u deel.
Laat dat lied de grondtoon mogen zijn voor dit nieuwe
schooljaar, dan komt het goed!

God zal voor ons zorgen

De collecte voor het Solarlampen project van stichting
Mtangani (www.stichtingmtangani.nl) heeft het mooie
bedrag van 407 euro opgeleverd. Dank voor uw bijdrage!

Voor de wezen is Hij een vader,
voor de weduwe een hoofd van het gezin.
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis.
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis.
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
Voor de bange is Hij een schuilplaats,
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit.
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond.
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op.
Hij zal over ons waken
ieder uur van de nacht.
Onze God gaat niet slapen.
Hij houdt de wacht.

tekst: Matthijn Buwalda, Adrian Roest muziek: Matthijn
Buwalda, Adrian Roest © 2016 Stichting Sela Music
Hartelijke groet, Kees van Garderen

Plannen voor 2018-2019

kennis en vaardigheden (spelling, zinsbouw, grammatica
en woordenschat) van uit toepassing wordt aangeboden,

Dit jaar hebben we 3 speerpunten.

wordt het kind meer gemotiveerd om kennis aan te leren
en vaardigheden te oefenen. Die toepassing zien wij in het

1. Leesonderwijs (LIST project)

vrij lezen van boeken. Lezen is een van de belangrijkste
pijlers voor schoolsucces en bevordert de verbetering van

Uit ons leesplan: Door informatie te kunnen lezen en begri-

de taalvaardigheden.

jpen kan een kind kennis opdoen en zich ontwikkelen tot
Lees verder op pagina 3

een actief burger, die zelfredzaam is. Als het aanleren van

2

Vervolg pagina 2 Plannen voor 2018-2019
Op het Kompas is er al veel aandacht voor lezen. Zo hebben we een schoolbibliotheek waar - met dank aan actieve
vrijwilligers - van alles valt te halen en kinderen worden
gestimuleerd en uitgedaagd om te lezen. Ook plannen
we structureel leestijd in om een leescultuur te bevorderen,
voorkomen we leesuitval door preventieve acties (bijv.
m.b.v. leesprogramma Bouw!), etc… Toch zijn we niet
tevreden over de resultaten van ons leesonderwijs en willen
we er een krachtiger geheel van maken. Daarom starten
we dit jaar met het LIST-project. Het Lees Interventie-project
voor Scholen met een Totaalaanpak (LIST) is een integraal

3. Impuls Muziekonderwijs

schoolverbeteringsproject gericht op het verbeteren van
leesresultaten. De integrale aanpak houdt in dat er wordt

Dit jaar starten we ook met het 3 jarige project Muziekim-

gewerkt op school-, leerkracht- en leerlingniveau.

puls. We hebben hiervoor een subsidie aangevraagd (en

2. Meer- en hoogbegaafdheid

gekregen). Bedoeling is dat we de komende drie jaar

Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde

overeenkomst afgesloten met De Meerpaal.

muziekonderwijs een stevige en structurele plek op Het
Kompas geven. We hebben hiervoor een samenwerkings-

manier en in hetzelfde tempo. Op onze school proberen
we daar zo goed mogelijk rekening mee te houden. Door

Uit de samenwerkingsovereenkomst:

middel van ons onderwijs willen wij ook voldoen aan

Het doel van de samenwerking is een bijdrage leveren

de specifieke onderwijsbehoefte van het meer- en hoog-

aan een duurzame inbedding van kwalitatief goed muzie-

begaafde kind. Dat betekent dat leerkrachten onderwijs

konderwijs op Het Kompas door :

geven dat toegepast is op de specifieke leerbehoeften van

-

een kind. Ook een meer- of hoogbegaafd kind heeft recht

deskundigheidsbevordering van de mensen die voor
de klas staan

op onderwijs dat bij zijn of haar specifieke leerbehoefte

-

past. Daarnaast is het aanbieden van leerstof op het

het structureel verzorgen van muziekonderwijs onder
schooltijd

niveau van een meer- en hoogbegaafd kind, een voor-

-

waarde om met plezier naar school te gaan. Ook vinden

het vormen van verbinden tussen binnen- en
buitenschoolse muziekeducatie

we het belangrijk dat van ieder kind zijn of haar talent
benut wordt.

Concreet voor dit jaar. We maken gebruik (en leren
gebruik te maken) van de digitale methode 123Zing en

Het beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid is vorig jaar

laten ons coachen (o.a. in de klas) door ervaren muziek-

opgesteld door de hoogbegaafdheid coördinatoren en

docenten. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij onze

interne begeleider. Dat plan gaan we nu uitvoeren. Wat

huidige onderwijspraktijk.

gaan we doen ?

Schoolplan 2019 - 2021

1. Aan de slag met de basiskennis bij de leerkrachten
(deskundigheid team vergroten).

Tenslotte zullen we dit jaar nadenken over de vertaling

2. Vaststellen van onze visie / collectieve ambitie op

van onze ambitie naar de komende 4 schooljaren. Het

hoogbegaafdheid.

schoolplan 2019-2023 moet dit jaar worden opgesteld en

3. Afspraken maken over de gewenste aanpak en

vastgesteld.

werkwijze.
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Goede doelen.

Vanaf dit schooljaar hebben we niet meer verschillende
projecten. In plaats daarvan hebben we twee
sponsorkinderen. Het gaat om een jongen en een meisje
uit Matebete. In Mbeya, in het zuiden van Tanzania, ligt
Matebete. In dit dorp woont een Masai-gemeenschap, dat
is een Afrikaanse stam. De Masai die hier wonen zijn erg
arm en hebben nauwelijks toegang tot gezondheidszorg
of schoon water. Bovendien wonen er veel weeskinderen,
die nauwelijks kans hebben om zich te ontwikkelen.
De stichting FF4future heeft hier een project. Deze stichting
zet zich in voor onderwijs in Tanzania om zodoende
zelfredzaamheid te bevorderen. Via deze stichting
hebben wij de mogelijkheid gekregen om twee kinderen
te sponsoren. Het gaan om twee weeskinderen. De jongen
heet Kulwa Ndamo. Hij is twaalf jaar en woont samen
met zijn broertje in Matebete. Hij zit in de zesde klas.
Het meisje heet Joyce Masud. Zij woont met haar oma in
Matebete. Ze zit in de vierde klas. In Tanzania zijn de
kinderen 14 als zij van de basisschool gaan.
Wij gaan corresponderen met de klassen, waarin deze
twee kinderen zitten. Zo zullen andere kinderen uit hun
klas niet jaloers worden, omdat zij ook post krijgen. Op
het Kompas zijn 7 groepen, dus zullen zij op 7 momenten
in het schooljaar post ontvangen. Dit kan een tekening of
brief zijn. Die maken we op school.
Elke maandagochtend kunnen de kinderen geld mee
nemen naar school voor de sponsoring van deze twee
weeskinderen.
Van harte aanbevolen!
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