oktober 2018

Koerswijzer
Van de directie

Agenda

Inmiddels ligt Het Kompas weer goed op koers…
Zo wordt er druk gemusiceerd, vooral op maandag als
onze muziekdocent Iris langskomt. Zijn we weer gestart met
VierKeerWijzer (neem gerust eens een kijkje in de klas om
de ‘leerwand’ te bekijken), wordt er flink gesport (groep 6
kampioen schoolvoetbal!), hebben we de Kanjerweek
(anti-pestweek) achter de rug, zijn we op de foto gezet,
doen we onze eerste ervaringen op met de nieuwe schrijfmethode en maken we ons op voor de kinderboekenweek
(Vriendschap). En dat is nog maar het topje van de ijsberg...

oktober
wo 3
		
do 4
		
		
vr
5
wo 10
		
		
		
do 11
		
ma 15
di 16
wo 17
ma 22
wo 31

In alle activiteiten, plannen en ontwikkelingen blijven we
gefocust op ‘recht doen aan onze kinderen en onze kinderen
tot hun recht laten komen.‘ Daar moet alles aan bijdragen en
daar mag u ons op aanspreken.
Een wijze uitspraak van de voorzitter van de Stichting Lezen
& Schrijven wil ik u in dit verband niet onthouden.
‘Het onderwijs vermag veel, maar in de beperking ligt de
kracht.’

Start kinderboekenweek ‘Vriendschap’
(t/m 14 oktober)
Informatieavond Huygensklas door Simone Haan
(inloop 19.45 uur, start 20.00 uur,
locatie: gebouw De Windroos)
Dag van de leraar
Informatieavond Andere Schooltijden voor ouders
Christiaan Huygens en Het Kompas
(inloop 19.45 / aanvang 20.00 uur,
locatie: hal Kompas)
Studiedag team (hoog- en meerbegaafdheid) kinderen vrij
Opnamedag promotiefilm
Bidden op school om 8.45 uur*
Voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8
Herfstvakantie t/m vrijdag 26 oktober
Incasso ouderbijdrage en overblijfkosten

november
ma 5 Vergadering oudercommissie
di 6 Koerswijzer november
di 6 Bidden op school om 8.45 uur*
di 6 Projectavond VierKeerWijzer (18.30 - 19.30 uur) 		 kinderen leiden ouders rond…

Hartelijke groet, Kees van Garderen

*Bidden op school contactpersoon: Marije Kamerbeek
(e: marijekamerbeek@hotmail.com)

1

Toestemmingsformulier beeldmateriaal

?

Denkt u er nog even aan om het Toestemmingsformulier
beeldmateriaal voor 10 oktober a.s in te leveren? Dit o.a.
in verband met de opnamedag van de promotiefilm op
15 oktober a.s. Het formulier is onlangs met alle “oudste
kinderen” meegegeven. Mocht u het formulier niet hebben
gekregen, neemt u dan even contact op met Maaike Bosma
van de administratie.

?

?

Incasso

Traject andere schooltijden

Eind oktober vindt de incasso plaats van de ouderbijdragen
en overblijfkosten (abonnementen en strippenkaarten).
Mocht u een betaalafspraak willen, neemt u dan voor
15 oktober contact op met Maaike Bosma-Kroese van de
administratie.

In de laatste Koerswijzer van het vorige schooljaar stond
in het jaarverslag van de MR een samenvatting van het
vooronderzoek betreffende het traject andere schooltijden.
Dit schooljaar zal een onderzoek starten naar de wensen
van de ouders / verzorgers en leerkrachten over dit onder-

Kosten vrijwillige ouderbijdrage:
27,50 oudste kind en 22,50 opvolgende kinderen
Overblijfkosten:
1 dag 40 euro per schooljaar
2 dagen 80 euro per schooljaar
3 dagen 120 euro per schooljaar
4 dagen 160 euro per schooljaar
flexibel abonnement: 50 euro per dag per schooljaar

werp.
Tijdens de eerste MR vergadering van dit schooljaar is de
werkgroep samengesteld die tijdens dit traject de verschillende groepen zal vertegenwoordigen. Deze werkgroep
bestaat uit MR-leden en niet MR-leden uit zowel de ouderals leerkrachtgeleding en zal begeleid worden door
bureau Penta Rho uit Apeldoorn.

Met vriendelijke groet,
Maaike Bosma-Kroese

Doel van het onderzoek naar veranderende schooltijden
is dus om de wensen van de ouders / verzorgers en leerkrachten in kaart brengen om hier vervolgens de juiste conclusies aan te verbinden. Zodat de MR hier op zorgvuldige
wijze een besluit in kan nemen.
De informatieavond staat gepland op 10 oktober, in de
weken hierna zullen alle ouders/verzorgers geraadpleegd
worden middels een enquête. In de komende Koerswijzers
zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang.
Namens de MR, Arjen Engelvaart
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Kinderboekenweek 2018: Vriendschap; kom erbij!
Hoera! De kinderboekenweek gaat bijna van start!
Ook op school gaan we hier extra aandacht aan besteden.
In de Kinderboekenweek van 2018 staan kinderboeken
over vriendschap centraal. Een leuk thema waar we veel
mee kunnen. De Kinderboekenweek loopt van woensdag
3 oktober tot en met zondag 14 oktober 2018.

Spaaractie kinderboeken voor de schoolbieb.
U kunt van 3 t/m 14 oktober meedoen met de actie “sparen
voor je schoolbieb”. Als u bij Bruna een kinderboek heeft
gekocht in de periode 3 t/m 14 oktober en u levert de
kassabon in op school dan kunnen we voor 20% van
het totaalbedrag boeken voor de schoolbibliotheek
aanschaffen. U kunt de kassabonnen bij de leerkracht van
uw kind inleveren. Dat kunt u doen t/m vrijdag 19 oktober.
Veel leesplezier!

Feestelijke start bij de FlevoMeer Bibliotheek.
Net als elk jaar organiseert FlevoMeer Bibliotheek een
Kinderboekenweekfeest. De feestelijke startmiddag is op
woensdagmiddag 3 oktober 2018 van 13.30 uur tot
16.00 uur. Kinderen maken van alles mee, leren veel
en maken plezier in de bibliotheek met onder andere
Codewoord; een quiz voor nieuwsgierige kinderen of
Elfjes (gedichtjes) maken voor poëtische kinderen en nog
veel meer.

Groeten van de leescoördinatoren,
Jannet Zomerman en Joke Frietema

Het volledige programma staat op
flevomeerbibliotheek.nl/kinderboekenweek
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Like ons op Facebook en blijf op
de hoogte

Energie
De vakantie is voorbij! Wij hopen dat jullie genoten hebben en met nieuwe energie
weer gestart zijn met dagelijkse activiteiten, werk of school. Nu de dagen korter
worden, zitten we eerder binnen en daardoor bewegen we waarschijnlijk ook minder.
Dat is jammer, want bewegen zorgt óók voor extra energie. Probeer het maar uit!
Breng je kinderen eens niet met de auto naar de opvang of naar school, maar ga op de
fiets of lopend. Het kost misschien meer tijd, maar je voelt je daarna vast een stukje
fitter. Maak na het avondeten samen met de kinderen een wandeling of ga sporten.
Sport en bewegen is goed voor de conditie, je gaat beter in je vel zitten, het verbetert
de weerstand én vermindert stress. Bovendien: als je kind op jonge leeftijd al leert dat
bewegen fijn is, zal hij dit de rest van zijn leven blijven doen.
Wij wensen je naast plezier bij het lezen van deze nieuwsbrief veel energie en
inspiratie toe!

(S)cool Play
Met de start van het schooljaar 2017-2018 introduceren de buurtsportcoaches (S)Cool
Play. De buurtsportcoaches zijn op een schoolplein of een bij de school gelegen
speelveld aanwezig met sport- en spelmateriaal.
Ook in de Week van de opvoeding en in de Kinderboekenweek organiseren het CJG,
de Buurtsportcoaches en de Meerpaal ook diverse activiteiten.
Wil jij weten wanneer de buurtsportcoach bij jou in de buurt staat?
Lees meer

Kind en beweging
Kinderen hebben iedere dag minstens een uur beweging nodig. Meestal lukt dat wel:
lopend of fietsend naar school, tikkertje op het schoolplein en de hond uitlaten. Naast
de alledaagse lichaamsbeweging is het voor kinderen goed om twee keer per week
een uur intensief te bewegen. Bijvoorbeeld zwemmen, ballet, voetballen of een stevige
wandeling. Bewegen zorgt voor een goede conditie, een beter slaappatroon en komt
het leren ten goede.
lees meer

Week van de opvoeding 1–7 oktober
De Week van de Opvoeding staat in het teken van
opvoeden en ouderschap.
Het thema van dit jaar Opvoeden is samenspel. Opvoeden doe je niet alleen.
Het is een samenwerking tussen onder meer ouders, kinderopvang, scholen,
sportverenigingen en gemeente. Het opvoeden van kinderen en jongeren is belangrijk
maar soms best lastig. Het gaat om het bewust worden en uitspreken van
opvoedvragen en vragen rondom het ouderschap die veel ouders hebben.
Wat is een goede opvoeding? Wat vind je belangrijk in het ouderschap en wat doet het
met je? Het CJG is er voor alle (aanstaande) ouders en opvoeders.
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.

Kinderboekenweek 2018 3–14 oktober
Dit jaar staat de Kinderboekenweek in het teken van
Vriendschap: Kom erbij!
Kom samen met jouw vriend(in) naar de
FlevoMeerBibliotheek!
Er is weer van alles te beleven: van superleuke workshops,
voorstellingen tot voorleesactiviteiten.
Of kies een mooi boek uit om samen te lezen.
Kom jij er ook bij van 3 t/m 14 oktober?
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.

