februari 2020

Koerswijzer
Voorwoord

Januari is alweer achter de rug. Een maand waarin op school
veel gebeurt. De halfjaarlijkse Cito toetsen worden afgenomen,
de oudergesprekken worden gevoerd en de leerlingrapporten
worden klaargemaakt. Kortom er is na de kerstvakantie weer
een goede start gemaakt.
Afgelopen dinsdag hebben we met elkaar een studiedag
gehad. ‘s Morgens zijn we op de dorpsboerderij gestart en
de opening van de dag bestond uit het lied : “Wij blijven
geloven” Daarin komt naar voren dat God een plan met
ons heeft, dat aan elk leven betekenis geeft. In de ochtend
stonden verschillende bespreekpunten op het programma.
Fijn om samen op deze manier met elkaar informatie uit te
wisselen, besluiten te kunnen nemen. Gericht op leren van en
met elkaar. In de middag waren we weer op school en zijn
we bezig geweest met ons rekenonderwijs, VierKeerWijzer,
overleg en afstemming.
Katalin Kleuver, directeur Kwaliteitszorg binnen Codenz,
schoof het laatste uur van de dag aan.
Zij is de afgelopen weken samen met Kees en mij , in alle
groepen een les komen observeren en heeft gekeken naar
de kwaliteit van de instructie. Na elke observatie is er een
nagesprek met de leerkracht geweest. De bevindingen van die
dag heeft ze tijdens het laatste deel van de studiedag met ons
gedeeld. Goed om te horen wat ze gezien heeft en ook met
een opbouwende blik feedback kan geven. Een mooi moment
waarop we naast aandachtspunten, complimenten mochten
ontvangen. Daarmee werd de dag goed afgesloten en hebben
we weer nieuwe input voor ons onderwijs van alle dag. Om
de landelijke acties m.b.t. de structurele problemen binnen
het primair onderwijs te onderstrepen hebben wij afgelopen
donderdag om vijf voor twaalf de “noodklok” 30 seconden
laten luiden. Met deze actie hebben we de Stentor gehaald.
Tevens hebben we van deze actie een korte film geplaatst op
onze Facebookpagina.
Saskia Petersen
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Agenda
februari
Di
4
Do 6
		
Ma 10
		
Di 11
		
Wo 12
		
Do 13
Ma 17
Di 25

gebedsgroep 8.45 uur
ouderspreekmiddag en - avond
(met leerlingen vanaf groep 5)
Kees van Garderen een week afwezig i.v.m.
studiereis Schotland
ouderspreekmiddag en - avond
(met leerlingen vanaf groep 5)
ouderspreekmiddag en - avond
(met leerlingen vanaf groep 5)
rapport mee
voorjaarsvakantie t/m 21 februari
gebedsgroep 8.45 uur

maart
Di
3 Koerswijzer maart 2020
Wo 4 bakwedstrijd ‘Heel Het Kompas bakt’
		 (voor info zie verderop) 12.00 uur
*Contactpersoon gebedsgroep: Marije Kamerbeek
(e-mail: marijekamerbeek@hotmail.com / 06-83241179)

“Wij blijven geloven dat onder miljoenen
de Heer van de schepping een plan met ons heeft.
Waarin zich Zijn heil en mijn twijfels verzoenen
en dat aan elk leven betekenis geeft.
En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd.
Nog steeds kan vertroosten, verlichten, bevrijden
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.”

Nieuws van het personeel

Met pijn in ons hart nemen we afscheid van Eline Nagel-

operatie. Joke Frietema werd vorige week dinsdag

hout, onze juf van groep 7. Vrijdag 7 februari is ze voor

opgenomen in het ziekenhuis i.v.m. een fikse longontstek-

het laatst. We zijn dankbaar voor haar nuchtere, duidelijke

ing. Ze zal voorlopig even uit de roulatie zijn, we wens-

en afgestemde aanpak & onderwijs aan groep 7. We zul-

en haar van harte beterschap! Margreet Boon is aan het

len onze opgewekte collega gaan missen. Gelukkig hebben

herstellen van de ziekte van Pfeiffer, het gaat goed met

we een waardige opvolger gevonden, Willian van Dijk. Ze

haar re-integratie. We denken aan Nelleke de Vries die

stelt zich hieronder aan u voor. Willian, van harte welkom op

al lange tijd thuis is vanwege een ernstige ziekte. Naar

Het Kompas!! We leven mee met Annemieke Hofstra die een

omstandigheden gaat het goed, alleen heeft ze veel last

aantal weken uit de roulatie is vanwege herstel na een

van haar rug.

Even voorstellen...
Mijn naam is Willian van Dijk en ik ben 25 jaar. Ik woon in
Zwolle. Vanaf 10 februari zal ik vier dagen per week gaan
werken in groep 7. In 2018 ben ik afgestudeerd aan de PABO
in Zwolle en heb daarna 1,5 jaar mogen werken in Almere in
groep 6/7/8.
In mijn vrije tijd ben ik een creatieve duizendpoot. Het liefst
zing ik de hele dag door en houd ik van tekenen, fotograferen
en verschillende dingen op een creatieve manier vast te leggen. Dit is een eigenschap die ik ook mee de klas in zal nemen,
op een creatieve manier leren. Daarnaast houd ik ervan om te
sporten, spelletjes spelen, piano spelen.
Het werken met kinderen brengt mij veel voldoening. Ik vind
het mooi om te zien hoe elk kind, elke dag weer kleine of grote
ontwikkelingen doormaakt. Een veilige sfeer creëren komt bij
mij op de eerste plaats. Iedereen kan zich pas ontwikkelen op

kinderen en ikzelf met een glimlach naar huis kan gaan

het moment dat je je veilig en op je gemakt voelt binnen de

aan het eind van de dag en de dag ook kan starten met

school en in de klas. Ik kan er dan ook van genieten als de

een glimlach.

Mees Kees op reis…

In de week van 10 t/m 14 februari is ondergetekende een week in Schotland, samen met zijn studiegenoten van de opleiding
MEL (master educational leadership). Tijdens deze studiereis gaan we onderzoeken wat ‘waardegericht leiderschap’ inhoudt
en hoe dat er in Schotland uitziet. Saskia Petersen zal de honneurs waarnemen en neemt het roer even over.
Groet,
Kees van Garderen
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Gezocht

Vrijwilliger voor Pauzebegeleiding (met vergoeding)
op donderdag tussen 11.40 - 12.50 !
Meer informatie bij Maaike Bosma / Kees van Garderen

Update interieur

Binnen de school zijn we bezig om het een en ander te
vernieuwen en op te knappen. In verschillende lokalen zijn
de aanrechten vervangen , deze zien er weer netjes uit.
Uiteindelijk krijgt elk lokaal een nieuw aanrechtblokje. De
deurmatten zijn de afgelopen weken vervangen. Er is gekozen
voor de kleur groen. Groen staat voor leren en ontwikkelen.
Ook de bibliotheek en de personeelskamer komen aan de
beurt en krijgen een nieuwe look. Mocht u hier nog iets in
willen of kunnen betekenen, laat het alstublieft weten.

Update buitenkant

Als de binnenkant wordt aangepakt kan de buitenkant
natuurlijk niet achterblijven. We zijn van plan, mits we hierbij
voldoende hulp krijgen, een klusdag met ouders, verzorgers
en eventueel opa’s en oma’s te organiseren. Dan willen we
het plein, de geverfde attributen (bankjes, betonnen podiums,
e.d.) weer een nieuwe en frisse kleur gaan geven. Verven dus.
Tevens hebben we nog meer leuke ideeën waaronder bijv.:
het verwijderen van stoepranden (rondom de bomen en op
het kleuterplein).
Houten bankjes plaatsen rondom enkele bomen op het plein.
Een jeu de boules baan realiseren.
Dit alles kunnen wij niet alleen; hiervoor hebben wij uw hulp
nodig. Enthousiaste ouders en verzorgers en opa’s en oma’s
zijn ook van harte uitgenodigd mee te helpen.
We hebben zaterdag 4 april gekozen als eerste datum, bij
regen wijken we uit naar zaterdag 16 mei.
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Bakker klaar? bakken maar….!
Woensdag 4 maart a.s. vanaf 12.00 uur is het eindelijk
zover; dan wordt de bakwedstrijd “Heel het Kompas bakt”
gehouden! Ieder kind die van bakken houdt kan met zijn/
haar eigen baksels meedingen naar leuke prijsjes.
Er kan worden meegedaan in de volgende 3 categorieën;
1. Taarten
2. Cakes
3. Koekjes/chocolaatjes
Baksels mogen door de ouders/verzorgers op 4 maart vanaf
11.30 uur, worden ingeleverd in de hal van het Kompas.
Iedere deelnemer ontvangt dan een nummer en doet mee in
de categorie waarvoor hij/zij gebakken heeft.
Ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s zijn van harte
uitgenodigd om de jurering bij te wonen en aansluitend te
genieten van koffie, thee en limonade en natuurlijk te proeven van al het lekkers.
Ook als je geen prijs wint belooft het een leuke en lekkere
smulmiddag te worden!
Deelnemen? Dit kan door voor 19 februari a.s. een mail te
sturen naar; wilma_wolf@hotmail.com of stuur een appje
naar 06-48065945 o.v.v. naam Kind, groep en categorie
waarin zal worden deelgenomen.
Mocht je vragen over de bakwedstrijd hebben dan kun je
eveneens mailen of appen naar bovenstaand mailadres of
telefoonnummer.
Hartelijke groeten,
Johanna Wijnholds, Lysette de Vreeze, Petra Rosier en
Wilma Wijnholds
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Nieuw schoolplan 2020 - 2024
Het schoolplan voor 2020 -2024 is weer opgesteld. In dit

opdoen en tegelijkertijd oefenen met het ontwikkelen /

plan verwoordt de school waar de komende jaren aan

groeien binnen een professionele leergemeenschap. We

gewerkt gaat worden wat betreft de schoolontwikkeling.

willen Het Kompas zichtbaarder maken door ons meer te

Hieronder een hele kleine greep uit het schoolplan om al-

gaan profileren.

vast een indruk te krijgen. Het complete schoolplan kunt u
opvragen bij de directie.

De missie van de school
Onze school is een christelijke basisschool voor kinderen

Algemeen:

van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassen-

We willen het goede blijven doen en doorgaan met ontwik-

systeem, met veel aandacht voor het individuele kind.

kelen. Het verder uitwerken van leesaanpak (LIST), goed

Ons doel is om leerlingen te kwalificeren, te socialiseren

rekenonderwijs, plus- en klusklas, beleid meer- en hoogbe-

en als persoon te vormen (Biesta), zodat ze kunnen door-

gaafden, Huygensklas, VierKeerWijzer en muziekonder-

stromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs.

wijs. Ook het gesprek over onze identiteit willen we blijven

Kortom “Het Kompas” voor richtinggevend onderwijs!

voeren. Bij dit alles is onze collectieve ambitie leidend en

1. vormen en wijs maken

willen we steeds meer gaan functioneren als professionele

2. groeien in geloof

leergemeenschap. Daarmee wordt onze collectieve ambitie

3. ruimte voor eigenheid

nog zichtbaarder. Succesfactor hierbij: ‘minder = meer’.

Richtinggevend onderwijs, daar staan we voor. Koersvast

Oftewel niet het vele is goed, maar het goede is veel. Dit

en duidelijk, zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

willen we bereiken door te werken met kleine, haalbare,
overzichtelijke doelen waarmee we succeservaringen

Het hele schoolplan is binnenkort via onze website te lezen.

Planning Kanjerlessen ouders
Op onderstaande momenten zijn de ouders van de diverse
groepen uitgenodigd om een Kanjerles bij te wonen in de
groep van hun kind. Aanmelding verloopt via de leerkracht.

Groep 		leerkracht		datum			tijd
gr 1/2		

Joke Frietema		

19 maart 2020		

14.00

gr 1/2		

Greetje Bergmans

17 maart 2020		

14.00

gr 2/3		

Annemieke Hofstra

volgt nog

gr 2/3		

Karlijn Dijkstra		

5 maart 		

11.30-12.00

gr 3/4		

Iris Ann Laarman

9 maart 2020		

14.00-14.45

gr 5		

Ria Lammersen		

10 februari 2020

14:00-14.45

gr 6		

Margreet Boon		

volgt nog

gr 7		

Hanneke Maat		

13 februari 2020

12.30 - 13.15

gr 8		

Wendy Lodders		

25 mei 2020		

12.30-13.15

gr 8		

Hanneke Maay		

6 februari 2020		

14.00 - 14.45
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Goede doel
We merken dat de opbrengst voor ons goede doel afneemt.
Dat vinden we jammer, omdat wij graag een bijdrage willen
leveren aan de toekomst van Kulwa en Joyce. Kulwa is dit
schooljaar op het voortgezet onderwijs begonnen. Joyce zit
nog op de basisschool. Deze twee weeskinderen hebben al
heel wat in hun leven meegemaakt en zijn ook een periode
slecht behandeld. Wij willen deze kinderen graag blijven
ondersteunen tot zij 18 jaar en dus volwassen zijn. Het geld
dat wij samen opbrengen gaat naar materialen, die zij voor
school nodig hebben en naar kleding.
We willen onze kinderen leren, dat zij iets voor een ander
kunnen betekenen. In deze context kunnen we ook het goede
doel plaatsen. We hopen dat u daarom weer actief mee wilt
helpen door uw kind op maandagen geld mee te geven voor
Kulwa en Joyce.

De Nationale Voorleesdagen
Van 22 januari t/m 1 februari worden de Nationale
Voorleesdagen gehouden. In die periode wordt er in alle
groepen extra veel voorgelezen.
Voorlezen is erg belangrijk, omdat het leesplezier
bevordert, woordenschat uitbreidt en bijdraagt aan een
goede taalontwikkeling!
In 2020 is ‘Moppereend’ het prentenboek van het jaar.
Geschreven door Joyce Dunbar en Petr Horáček. Eend is
mopperig. Niemand wil met haar spelen. Tenminste…… dat
vindt zij. Want ze wil geen gat graven met Hond. Niet met
Varken in de modderpoel. Niet een lekker hapje eten met
Geit. Dus…. NIEMAND wil met haar spelen. En dan wordt
ze ook nog achtervolgd door een grijs wolkje dat boven
haar hoofd steeds donkerder en groter wordt.
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Like ons op Facebook en blijf op
de hoogte

In onze nieuwsbrief deze keer onder andere aandacht voor bewegen en gezond eten.
Bewegen? Gewoon Doen!
Een van de dingen die we kunnen doen om gezond te blijven is bewegen en gezond
eten. Bewegen is goed, maar meer bewegen is nog beter. Dat geldt voor volwassenen
én kinderen. Doen jullie ook mee?
Het fijne van bewegen is, dat je het kunt doen op de manier die bij je past. Je kunt lid
worden van een sportclub of ervoor kiezen bewegen in je dagelijkse bezigheden op te
nemen. Sporten met een sportmaatje kan voor sommigen heel stimulerend zijn, terwijl
anderen het prettiger vinden om alleen te sporten. Het is belangrijk dat je er plezier in
hebt, want dan houd je het gemakkelijker vol. Wat bewegen met je doet merk je meestal
pas achteraf: je voelt je fitter en je gaat beter in je vel zitten.
Het is goed voor je lijf én je brein. Ook dit geldt voor alle leeftijden!

Sport in Dronten
S(C)oolsport
Het project (S)Cool Sport biedt alle kinderen van
groep 1 tot en met 8 uit Dronten, Biddinghuizen
en Swifterbant de mogelijkheid om kennis te
maken met verschillende sporten die
georganiseerd worden door sportaanbieders in de gemeente Dronten.
Op deze manier kunnen de kinderen één of meerdere sporten proberen om te kijken of
deze sport bij hen past.
Klik hier voor meer info over activiteiten van S(C)oolsport

Beweeg ideeën
Om kinderen van 0-4 jaar op een leuke manier in
beweging te krijgen, kun je ze spelenderwijs laten
bewegen. Met weinig materiaal kun je de leukste
beweegmomenten creëren. Op zoek naar inspiratie klik
hier voor beweeginspiratie

Pas van Dronten
De gemeente Dronten vindt het belangrijk dat alle
kinderen de kans moeten krijgen om lid te worden van
een sportclub. Dat geldt ook voor kinderen van ouders
met een laag inkomen. Met het tegoed dat op de gratis
Pas van Dronten staat kan de contributie (deels of
helemaal) betaald worden. Er zijn verschillende bedragen,
afhankelijk van uw gezinssituatie. Deze regeling, de toegankelijkheidsbijdrage, heeft de
bedoeling om maatschappelijke activiteiten en participatie te bevorderen
Op de website van gemeente Dronten leest u over mogelijkheden wanneer u een laag
inkomen heeft.

Gezond eten
Drie maaltijden per dag is normaal, 5 keer per dag
wat kleinere porties is uitstekend, maximaal 7 keer
per dag ‘iets eten’ moet genoeg zijn. Laat kinderen
van kleins af aan wennen aan diverse smaken.
Maak geen heisa als ze een periode ‘verslaafd’
Lijken aan pasta, aardappelen of appelmoes.
Meestal waait het vanzelf over. In de Schijf van Vijf
staan producten die je helpen gezond te blijven.
Lees alles over de Schijf van Vijf.

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.

