september 2019

Koerswijzer
Voorwoord

Agenda

Verlangen…

september
Ma 2 Week van de startgesprekken (kind, ouder, leerkracht)
Di
3 Gebedsgroep 8.45
Ma 9 Start Kanjerweek
Ma 9 Vergadering oudercommissie 20.00 uur
Vr 13 Schoolfotograaf
Ma 16 Vergadering medezeggenschapsraad 19.30 uur
Di 17 Gebedsgroep 8.45
Wo 18 Atletiek groep 5
Wo 25 Schoolvoetbal groep 6
Do 26 Sportdag groep 7
Vr 27 Sportdag groep 8

Nog wat onwennig en - in de meeste gevallen - een paar
centimeters langer gegroeid kwamen de kinderen vorige
week maandag de school weer binnen. Gaaf om te zien
hoe kinderen veranderen, groeien (ook in hun houding) en
tegelijkertijd verwachting (en spanning) van de gezichten
af te kunnen lezen. Op zulke momenten besef ik dat we
een uitdagend beroep hebben. Een roeping zelfs. Aan de
slag met een nieuwe generatie, om ze te vormen, leren, te
begeleiden in hun ontwikkeling richting volwassenheid.
Daar stonden we ook als team bij stil, tijdens onze eerste
studiedag (laatste vrijdag van de zomervakantie). Zoals
u weet (zie onze website, logo’s in de brieven e.d.) gaat
en staat het Kompas voor vormen en wijsmaken, groeien
in geloof en ruimte geven aan eigenheid. Naar mijn
bescheiden mening is het daarbij van belang te beseffen
dat wij, maar ook onze kinderen, primair gedreven worden
door onze verlangens. Het hart gaat vooraf aan hoofd en
handen. Opvoeden en vormen heeft volgens mij dan ook
alles te maken met het ‘vormen van verlangens’. Waar
verlang ik (bewust / onbewust) naar, wat mag ik verlangen,
welk verlangen heeft voorrang, hoe houd ik rekening met
verlangens van anderen, wanneer kan ik wel/niet mijn
verlangen uitspreken, nastreven? Allemaal vragen die in
de vorming en opvoeding van onze kinderen aan de orde
komen.

oktober
Di
1 Koerswijzer oktober
Di
1 Gebedsgroep 8.45 uur
Wo 2 Start Kinderboekenweek ‘Voertuigen’
Contactpersoon bidden op school: Marije Kamerbeek
(e-mail: marijekamerbeek@hotmail.com / 06-83241179)

Ik ga nog een stapje verder in de hoop dat u mij kunt volgen.
We mogen bijdragen aan het vormen van verlangen naar
God bij een nieuwe generatie. Zodat onze kinderen hun
Schepper, maar ook zijn zoon Jezus Christus, hun Verlosser,
mogen leren kennen en liefhebben. Want God verlangt naar
ons, we worden door Hem gezien en geliefd. Dat bedoelen
we met ‘groeien in geloof’.

Dan kunnen we waarachtig leven in een wereld zonder
zekerheid. Dat ‘vertrouwend leven’ wens ik ieder van harte
toe! Een goed en leerzaam schooljaar toegewenst!
Hartelijke groet,
Kees van Garderen
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Gezocht
Pauzebegeleiders

We zijn nog op zoek naar extra pauzebegeleiders
(maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.40 - 12. 50).
Als u interesse hebt voor deze betaalde vrijwilligersklus (1 of
meerdere dagen, eens per maand of per 2 weken), of iemand
weet (opa, oma, buur)?

i.v.m. continurooster

Neem dan contact op met:
Maaike Bosma of Kees van Garderen.

Startweek Kanjertraining op school
De startweek van de Kanjertraining begint op maandag 9
september. 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 regelmatig 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.
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Kind op maandag

(methode godsdienstige vorming)

Geloof mij!
In de afgelopen periode werden de verhalen rond de profeten
Elia en Elisa uit de bijbelboeken 1 en 2 Koningen gelezen.

Het gaat over vertrouwen, het vertrouwen dat de mensen
mogen hebben op de Heer. Soms hebben deze profeten
het daar zelf ook moeilijk mee, maar steeds opnieuw laat
God merken dat ze niet alleen zijn. Om dit thema heen,
wordt gelezen, gezongen, gepraat en gebeden. Op de
site van Kind op maandag kunt u linkjes vinden naar de
liedjes die bij dit thema horen.

Van onze interne begeleider (IB-er)

Het Basisteam

In het schooljaar 2019-2020 start de gemeente Dronten met het

Ons basisteam bestaat uit;

werken met een basisteam op alle basisscholen, een verbind-

Gids jeugd: Ella Borgijink en of Nina Hanson

ing tussen onderwijs, opvoeden en opgroeien. Belangrijk

Schoolmaatschappelijk werk: Yvette Appel

hierbij is dat er wordt gewerkt vanuit de visie ‘school als werk-

Leerplichtambtenaar: Joyce van Mook

plaats’. Dit betekent dat alle leden van het basisteam regel-

GGD: Anne-Wil Huurneman

matig op school zullen zijn om laagdrempelig benaderbaar

Codenz: Monique Beekman

te zijn.

Directeur: Kees van Garderen
Interne begeleider (IB): Saskia Petersen

Het basisteam is ingericht vanuit de behoeften en wensen die

Lk: betreffende leerkracht

door scholen zijn aangegeven in het schooljaar 2018-2019.

Ouders: betreffende ouders

Mocht uw kind in aanmerking komen om in het basisteam
besproken te worden, gebeurt dit altijd in overleg en met

Mocht uw kind in aanmerking komen om in het basisteam

toestemming van u als ouder.

besproken te worden, gebeurt dit altijd in overleg en met
toestemming van u als ouder.

Voor nadere informatie kunt u bij onze interne begeleider
(Saskia Petersen) terecht.
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Goede doel: kleuterschool in Matebete
In de zomervakantie ben ik met de Stichting Fajalobi Friends

We

for Future (FF 4 future) naar Tanzania geweest. Daar heb ik

meegenomen naar een speel-

hebben

deze

kinderen

kunnen zien, dat het geld van de sponsorloop goed wordt

tuin. Ze waren nog nooit in

besteed. De kleuterschool in Matebete is inmiddels in

een speeltuin geweest en heb-

aanbouw. Toen wij er waren, werd net de vloer gelegd

ben ervan genoten! Hun eigen

(beton gestort). De muren en het dak zijn bijna klaar. Ons

omgeving bestaat uit droogte;

geld wordt ook besteed aan de aanschaf van tafels, stoelen

vooral bomen zonder blaadjes. In het midden van het dorp

en kasten.

Matebete staat één grote boom met bladeren. Daaronder
verzamelen de mensen van de Masai-stam zich om met

Op de laatste dag in Tanzania heb ik onze twee sponsorkind-

elkaar te praten. Verder staan er een kerk en een school.

eren Kulwa en Joyce ontmoet. Wat een leuke kinderen! Kulwa

Winkels zijn er niet. Erg indrukwekkend!

is een weesjongen van 13 jaar. Hij woont met zijn opa en
nog 7 andere kinderen. Joyce is 12 jaar. Zij is ook wees en

Ook komend schooljaar sparen we voor Kulwa en Joyce.

woont alleen met haar oma. Beide kinderen wonen aan de

De kinderen kunnen hiervoor elke maandag geld mee-

rand van het gebied en moeten ver lopen om naar school te

nemen naar school.

gaan. Kulwa vindt Engels en rekenen leuk op school en Joyce
vindt Swahili en rekenen leuk. Als zij thuiskomen uit school
doen ze klusjes in huis.

Op de foto van links naar rechts:
Joyce, stamhoofd, Kulwa, contactpersoon, zoontje van het
stamhoofd.
Groeten van juf Jannet Zomerman (groep 5).
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