december 2018/januari 2019

Koerswijzer
Voorwoord

Agenda

Alvast een blik voorwaarts, dit betreft immers de Koerswijzer
van december en januari.
Na de kerstvakantie zullen we in het kader van ons
3-jarige traject Muziekimpuls weer begeleiding krijgen
bij het geven van muziekonderwijs. Elke donderdag
(tot de voorjaarsvakantie) gaat Ilse Lassche-Dekker ons
ondersteunen om ons muziekonderwijs tot nog grotere
muzikale hoogten te stuwen. Bent u vast gewaarschuwd als
uw kind thuis niet kan stoppen met musiceren....

december
woe 5 Sinterklaas
ma 10 Vergadering medezeggenschapsraad
di 18 Bidden op school om 8.45 uur
do 20 Kerstviering in De Ark - aanvang 19.00 uur
vr 21 Kerstinloop voor ouders - 8.45 - 9.45
		 (lessen starten om 9.45 uur)
ma 24 Kerstvakantie t/m 4 januari
januari
ma 7 Bidden op school om 8.45 uur
ma 21 Bidden op school om 8.45 uur
do 24 Vergadering gemeenschappelijke
		medezeggenschapsraad
ma 28 Vergadering medezeggenschapsraad
		 Eind januari vindt er weer een incasso plaats voor
		 overblijfkosten en ouderbijdragen nieuwe leerlingen.

Iets anders. Na de kerstvakantie zal ik starten met de
2-jarige studie MEL (master educational leadership). Daar
heb ik veel zin in en ik ben blij dat Codenz dit mogelijk
maakt.
Waarom gaat Mees Kees aan de studie? Hierbij een korte
toelichting.
Door actuele ontwikkelingen zoals krimp en lerarentekort
worden mijn taken steeds uitdagender. Er wordt veel van
schoolleiders verwacht! Verdere professionalisering vind
ik dan ook essentieel voor het goed functioneren van Het
Kompas in de toekomst. Onderzoek, ook in Nederland, wijst
uit dat er een duidelijke relatie bestaat tussen de kwaliteit
van het leiderschap in de school en de resultaten van de
leerlingen (bron: Inspectie van het Onderwijs - 2014, De
kwaliteit van schoolleiders in het basisonderwijs, speciaal
onderwijs en voortgezet onderwijs). Vanuit de overheid
wordt er op gestuurd om het leiderschap in scholen te
versterken, onder meer door gerichte opleiding (Leerkracht
2020).

februari
ma 4
di 5
		
do 7
		

bidden op school om 8.45 uur
Koerswijzer februari 2019 en studiemiddag team
(kinderen ‘s middags vrij)
spreekmiddag en -avond 1
(met leerlingen erbij van groep 5 t/m 8)

Contactpersoon bidden op school: Marije Kamerbeek
(e-mail: marijekamerbeek@hotmail.com)

leiden in een steeds sneller veranderende omgeving. Ik
leer op een onderzoeksmatige wijze leiding te geven en
gebruik te maken van data in onze school met als doel de
leerlingresultaten te verbeteren.

Om die reden zijn er schoolleidersregisters opgericht zowel
voor het PO (www.schoolleidersregisterpo.nl) als voor het
VO (www.schoolleidersregistervo.nl).
Met de Master Educational Leadership (MEL) ontwikkel ik
de competenties die noodzakelijk zijn om onze school te
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Om deze reden word ik na de kerstvakantie 1 dag in
de week (veelal de donderdag) vervangen door Saskia
Petersen. Laatstgenoemde is overigens kortgeleden
gestart met de opleiding voor schoolleider, dat komt
dus goed uit. Concreet houdt dit in dat ik vanaf januari
gemiddeld 3 dagen per week op school aanwezig ben.

Bezie de kinderen niet te klein:
Hun eerlijkheid blijft vragen,
of gij niet haast uzelf durft zijn.
Dàn kunt ge ‘t met hen wagen.
Laat uw comedie op de gang zij weten ‘t immers toch al lang ! Ken in uzelf het kwade.

De tijd van (ver-) wachten is weer aangebroken. Wachten
op Het Kind, Gods Zoon. Onderstaand gedicht gaat over
het omgaan met onze eigen kinderen. Wachten op Het
Kind en omgaan met ons eigen kind. Zouden die twee
iets met elkaar te maken kunnen hebben?

Heb eerbied voor wat leeft en groeit,
zorg dat ge het niet smet of knoeit, Dan schenk ‘u God genade.

Code ‘d honneur

Ida Gerhardt

Bezie de kinderen niet te klein:
Zij moeten veel verdragen eenzaamheid, angsten, groeiens pijn
en, onverhoeds, de slagen.

Een goede Adventstijd toegewenst!
Met hartelijke groet,
Kees van Garderen

Ouderraadpleging andere
schooltijden
87% Van de ouders hebben de enquête voor de ouderraadpleging andere schooltijden ingevuld. Wij zijn blij
met zo’n grote respons. De werkgroep zal de komende
tijd verder onderzoek doen, zodat er een gedegen advies
gegeven kan worden aan de MR. Zodra er ontwikkelingen
te melden zijn, hoort u van ons.
Namens de werkgroep ouderraadpleging andere schooltijden

Gevonden voorwerpen en kleding

In de laatste week voor de kerstvakantie liggen er weer gevonden voorwerpen en kleding in de hal van Het Kompas. Deze
blijven hier liggen tot en met vrijdagochtend 21 december 13:00 uur. Hierna wordt de overgebleven kleding meegegeven
aan een goed doel.
Alle groepen zullen die week een keer langs de voorwerpen lopen.
Ook kunt u uiteraard zelf komen kijken of er wat van uw kind(eren) tussen ligt.
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Van de leesco’s

Waarom voorlezen belangrijk is:
Voorlezen is niet alleen leuk, maar kan ook een belangrijke
rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen
leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is
voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen
leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe
een goede zin opgebouwd is. En door met het kind ook
te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd
actief met taal aan de slag te gaan

Voorleestips:
Eigenlijk kan iedereen voorlezen, al denken sommigen van
niet. Ook al heb je niet zo’n mooie stem. De kinderen zijn
aan de stem gewend en zullen het als normaal ervaren.
• Zorg dat er rust is en weinig afleiding.
• Vertel vooraf iets over de inhoud van het verhaal of
kijk terug naar het vorige verhaal.
• Lees rustig en duidelijk de tekst voor. Maak gebruik
van de mogelijkheden van de stem. Je kunt sommige
stukken hard of zacht voorlezen, fluisteren als iets
spannend is, hoog of laag, snel of langzaam.
Vaak is echter teveel gedoe, teveel stemmetjes,
te verwarrend, voor jezelf en het publiek.
• Maak soms gebaren om de woorden kracht bij te zetten.
• Breng tijdens het voorlezen soms een pauze aan.
• Als de aandacht verslapt, kun je door de stem even
te veranderen de kinderen weer snel bij de les krijgen.
• Let erop hoe je het boek vasthoudt. Laat je gezicht
er niet achter verdwijnen. Oogcontact kan
de concentratie vergroten.

In de tweede plaats leren
kinderen
goed
luisteren
wanneer
ze
voorgelezen
worden en zich te concentreren.
Voorlezen stimuleert de fantasie
van het kind ook.
Afhankelijk van het onderwerp
van het boek leert het kind ook
veel over de wereld om zich
heen, waardoor hij/zij meer
grip krijgt op de directe wereld om zich heen. Voorlezen
over een onderwerp waar het kind op dat moment erg mee
bezig is (angst, dood, ziekenhuisopname enz.) kan ook
steun bieden en een goede manier zijn om met het kind in
gesprek te komen over deze onderwerpen.
Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen,
het plezier dat kinderen beleven aan het voorlezen en de
exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen,
zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind. En
het samen lezen van een boek kan ook helpen rust en
regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust tijdens het
voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er
regelmaat en vaste structuur in de dag geboden worden.
Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn van het ritueel
voor het slapen gaan.

Lotta versiert een kerstboom van Astrid Lindgren gaat
over een klein meisje dat tegen haar grote broer en zus
moet opboksen, maar dit jaar de Kerst redt door voor een
kerstboom te zorgen, terwijl ze allemaal uitverkocht zijn.
Dit is een boek met vrij veel tekst en daarom leuk voor
kleuters en jonge schoolkinderen.
Lees verder op pagina 4
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Voor kinderen vanaf

groep 5.

Kerst onder de loep is een
kerstboek voor kinderen in de
bovenbouw van de basisschool.
Elk jaar met kerst wordt
hetzelfde verhaal verteld.
Maar is het wel écht zo
gegaan allemaal? Heb jij het
hele verhaal wel eens zelf
opgezocht in de Bijbel?
Kinderen
gaan
met
dit
kerstboek
op
ontdekkingstocht in het
kerstverhaal. Via de bekende personen uit het
verhaal zoom je in op de details. Je zult versteld staan van
de dingen die je ontdekt…

Het vrolijke kerstvoorleesboek van Ron Schroder en
Marianne Busser is een boek met allerlei verschillende
verhaaltjes in kerstsfeer, van verhalen over feest op school
tot het traditionele kerstverhaal. Het boek is uitgegeven
door van Holkema & Warendorf.

Dit kerstboek zal jonge tieners echt aan het denken zetten.
Tanneke Dorgelo heeft prikkelende vragen aan verschillende
dominees gesteld en dat levert wijze antwoorden op. Met
vrolijke, cartoonachtige tekeningen van Michel de Boer.

Het gaat druk worden in
Betlehem, heel druk. Mensen
komen van heinde en ver
naar het kleine stadje om
zich te laten inschrijven voor
de volkstelling. Hannes ziet
zijn kans schoon en bouwt
zijn huis om tot hotel. Hotel
Toekan (Bram Kasse), de
plaats waar je naar toe
kan. Hij gaat volop de
concurrentie aan met zijn
buurman, die het hotel runt aan
de overkant van het plein. Maar het mag niet baten, geen
enkele betalende klant wil overnachten in Hotel Toekan. Of
toch wel? Wie komen daar aan, op een ezel? Die nacht
gebeurt er iets heel bijzonders. Een originele vertelling
van het kerstverhaal met interessante karakters die echt tot
nadenken stemmen.
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Like ons op Facebook en blijf op
de hoogte

Voel je thuis
Je thuis voelen is belangrijk in het leven; het bevordert de gezondheid. Bij een gebrek aan een
thuisgevoel, loop je meer het risico op stress. In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan
'je thuis voelen', in de brede zin van het woord. De komende feestdagen staan bij veel mensen
in het teken van gezellig samen (thuis) zijn, want eigenlijk weet iedereen wel dat het niet draait
om consumeren en uiterlijkheden. Het zijn de mensen waar je van houdt die de feestdagen de
moeite waard maken. Het CJG wenst iedereen een mooie decembermaand!

Bang voor Sinterklaas
Hoewel het Sinterklaasfeest natuurlijk heel leuk is, kunnen
kinderen Sint of Piet eng vinden. Wat kun je doen om te
voorkomen dat je kind bang wordt?
En wat kun je doen als hij of zij al bang is? Lees deze tips .

Kerstvakantie 2018
Er zijn genoeg attracties en bezienswaardigheden om van elke
dag een uitje te maken! Binnen of buiten, er is overal wel wat te
doen! Klik hier voor leuke uitjes, knutseltips en meer.
Maar de kerstvakantie is ook een spannende tijd. Kerstdiners,
familiebezoekjes en vuurwerk tijdens oud en nieuw.
Voor gevoelige kinderen geven deze feestdagen nog meer
spanning. Hoe kan je daar zo goed mogelijk mee
omgaan? Probeer ondanks alle drukte voor structuur,
regelmaat en vaste rituelen te zorgen. Plan de dagen.
Lees hier een aantal tips.

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.

