april 2019

Koerswijzer
Voorwoord

Agenda

Beste ouders,

De veertigdagentijd is aangebroken. De tijd waarin we
toeleven naar Pasen, is in volle gang. Dat doen we door samen
naar de bijbehorende bijbelverhalen te luisteren, er over te
praten en samen te zingen. Het thema voor de paasviering dit
jaar is “handen”. Met je handen kan je heel veel doen. Zowel
vervelende dingen als goede dingen. Op dat laatste richten
we ons op weg naar Pasen.
Eén van de liederen die we tijdens de paasviering gaan
zingen is:
Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren.
Bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.
Geef vrede door van hand tot hand,
met liefde, onze redding.
Wees vriendelijk in woord en daad,
bewogen om Gods schepping.
Lees verder op pagina 2

april
Di
2
Woe 3
		
		
Ma 8
Wo 10
		
Vr 12
		
Ma 15
		
Di 16
wo 17
Do 18
		
		
		
		
Vr 19
Zo 21
Ma 22
Ma 22
Za 27
Di 30
		

Koerswijzer april komt uit
Van 08.45-10.00 uur gelegenheid voor vragen mbt
“Andere schooltijden”
Grote rekendag
Basketbal groep 7
Studiedag Alle leerlingen VRIJ!
Christiaan Huygens bridgetoernooi om 13:30 uur
Gebedsgroep bijeen 8.45 - 9.30 uur
Koningsspelen. De groepen 5 t/m 8 gaan naar
de sportvelden. svp eigen lunch meenemen
Zwemmen groep 8 om 15.30 uur in
zwembad Overboord
Eindtoets groep 8 (Iep)
Eindtoets groep 8 (Iep)
Paasontbijt in de klas en viering. Denk eraan,
de kinderen hoeven thuis niet te ontbijten.
Gebedsgroep 8.45 - 9.30 uur
Informatie avond nieuwe leerlingen
20.00-21.00 uur
Goede Vrijdag
Eerste Paasdag
Tweede Paasdag
Meivakantie t/m 3 mei
Koningsdag
incasso ouderbijdragen nieuwe leerlingen en kosten
overblijf (abonnementen en strippenkaarten)

mei
Za 4
Zo 5
Wo 8
Di 14

Groep 8 is bij de 4 mei herdenking
Bevrijdingsdag
Gebedsgroep 8.45 - 9.30 uur
Koerswijzer komt uit

Contactpersoon bidden op school: Marije Kamerbeek
(e-mail: marijekamerbeek@hotmail.com)
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Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen.
Kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.
De sterke zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven.
Als woorden stokken spreekt de hand,
in vriendschap, steun en zegen.

Een mooie tekst waar we veel uit kunnen halen, passend
bij de visie van onze school; “Vormen en wijsmaken,
ruimte voor eigenheid en groeien in geloof”. Dat is wat we
graag willen, “onze” kinderen leren hoe ze vanuit liefde
en vrede mogen ontwikkelen tot volwassen mensen, die
dat op hun beurt weer door mogen geven aan anderen.
In een wereld waarin we helaas ook de andere kant zien
en ondervinden.

Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans,
een schat om uit te delen.

Andere Schooltijden en
huidige TSO - naschrift

Daar willen we voor gaan. Mooi om daar als school een
bijdrage aan te mogen geven.
Met vriendelijke groet,
Saskia Petersen

Graag wil ik iets verduidelijken en toelichten over brief
Andere Schooltijden die vorige week is verstuurd. Het betreft
het stoppen met de huidige vorm van tussenschoolse opvang
(TSO).
Ten onrechte zou de indruk gewekt kunnen worden dat we
de vrijwilligers (ouders) die zich inzetten voor de huidige
tussenschoolse opvang diskwalificeren. Als u die conclusie trekt
n.a.v. de brief Andere Schooltijden dan is dat een onjuiste.
Wel geven we aan dat de huidige vorm van overblijven
volgens ons niet meer voldoet. Dat staat geheel los van onze
grote waardering voor de toewijding en inzet van betreffende
vrijwilligers.
Toelichting
Mede door de invoering van Passend Onderwijs is de
behoefte aan een stevig en eenduidig pedagogisch klimaat in
de groep en op school alleen maar groter geworden. Steeds
meer groepen bevatten leerlingen met speciale behoeften /
ondersteuning, wat op zich al een flinke uitdaging is voor
professionele leerkrachten.
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De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat we in dat
opzicht vrijwilligers (ouders) bij TSO soms overvragen. Dat
is - kort gezegd - voor ons de reden om het overblijven
anders te gaan organiseren. Nogmaals, redenen voor
ons om op zoek te gaan naar een andere vorm van
overblijven betreffen voortschrijdend inzicht, veranderende
omstandigheden en een groeiende behoefte aan meer
eenduidigheid en duidelijkheid m.b.t. ons pedagogisch
klimaat. Mocht u nog vragen hebben, meldt u gerust bij
ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
Kees van Garderen

Naar aanleiding van de brief rond “Andere schooltijden”
is er de gelegenheid om vragen te stellen. Dat kan op
woensdag 3 april tussen 8.45 en 10.00 uur op Het Kompas.
Leden van de werkgroep, medezeggenschapsraad en
directie zijn dan aanwezig.

Christiaan Huygens Bridge Generatietoernooi

[Ter informatie]

Woensdagmiddag 10 april wordt in Het Kompas vanaf
13.30 uur al voor de 10de keer(!) het Christiaan Huygens
Bridge Generatietoernooi gehouden. De naam zegt het
al: in de school Het Kompas spelen dan kinderen en
volwassenen samen in een toernooi.

Acteurs gezocht
Acteurs gezocht (j/m) voor de mini musical “Jona“Team jeugdwerk van de protestantse gemeente
Dronten organiseert op zondag 22 september in
kerkcentrum ” Open Hof” , de minimusical. Onder
leiding van een theatergroep wordt dit voorbereid.
hiervoor kunnen kinderen van de basisschool uit
groep 1 t/m 8 zich opgeven. Op school zijn affiches
aanwezig voor verdere informatie.
zie affiche….

Incasso

Eind april vindt er weer een incasso plaats
van ouderbijdragen van nieuwe leerlingen en
kosten overblijf, waaronder abonnementen en
strippenkaarten.

Inleveren lege batterijen
en accu’s

Sinds kort hebben wij een inleverton van Stibat in
het kader van milieubewust bezig zijn. U kunt vanaf

nu uw lege batterijen (en evt. lege accu’s) inleveren
op school. De ton kunt u vinden in het leeshuis. Daar
staat ook de inzameldoos van Eeko voor lege toners
en oude telefoons.
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Like ons op Facebook en blijf op
de hoogte

Het ontdekken en ontwikkelen
van talenten
Je vraagt aan een kleuter: wat wil jij later worden als je groot bent? In veel gevallen komt er
een antwoord als: prinses in een kasteel, ninja, zeemeermin. De iets oudere kinderen hebben
al een wat rationeler beeld: brandweerman, verpleegster, dierenarts, piloot, voetballer,
kapster. Eenmaal op het voortgezet onderwijs kan dat zomaar veranderen: óf ze weten zeker
wat ze willen en gaan ervoor, óf ze hebben geen flauw idee en laten het een beetje op zijn
beloop of laten zich sturen door de ouders. Zou het niet fijn zijn kinderen/jongeren te laten
ontdekken wat ze zelf echt leuk vinden en waar ze talent voor hebben? Een béétje sturing
daarbij kan geen kwaad: sommige interesses kunnen opgewekt worden. Bijvoorbeeld door
museumbezoek, een vakantie, workshops, boeken, sport en beweging of lekker creatief bezig
zijn; dit kan ook van pas komen of zelfs bepalend zijn bij de schoolkeuzes waar kinderen en
jongeren voor komen te staan. Dit en meer komt aan bod in deze nieuwsbrief.

Het nut van spelen
Vaak wordt er bij spelen niet gelijk gedacht aan leren en
ontwikkelen. En wordt het vooral gezien als iets leuks.
Toch dragen heel veel spelletjes bij aan de ontwikkeling
van kinderen.
Op sociaal en motorisch gebied, maar zeker ook om het
denken en leren van kinderen te stimuleren. Buiten spelen,
heerlijk in de frisse lucht, is ook van onschatbare waarde
en je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.
lees meer

Sporten, bewegen
Dit is niet alleen leuk en gezond, maar levert mogelijk ook
een enorm positieve bijdrage aan de ontwikkeling van je
kind, niet per se qua talent, maar vooral in de vorm van
andere belangrijke vaardigheden en levenslessen die in
het latere leven van pas kunnen komen. Een voorbeeld:
tijdens sporttrainingen leert je kind om naar zijn doelen toe
te werken. Van die vaardigheid zal hij op school en later op
zijn werk veel plezier hebben.
Klik op "lees meer" voor meer informatie en kijk wat Sport
in Dronten allemaal te bieden heeft, bijvoorbeeld over gratis sporten in je eigen wijk.
lees meer

Stimuleer de creativiteit van je kind
Een kind kan op verschillende manieren ontdekken waar zijn of haar talenten, interesses of
zelfs passies liggen. Die kunnen veranderen of uiteenlopen in de jaren die komen, maar kunnen
ook de basis vormen voor bijvoorbeeld school- en studierichting, beroepskeuze, of ontaarden in
een levenslange plezierige hobby.
Creatieve vaardigheden verrijken het leven van je kind en bieden de gelegenheid om ideeën,
meningen en gevoelens te ontwikkelen. Maar veelal hebben kinderen net even dat zetje nodig
om ze op weg te helpen.
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.

