maart 2018

Koerswijzer
Voorwoord

Na de voorjaarsvakantie konden we als team niet wachten
om weer met de ontwikkeling van ons onderwijs aan de
slag te gaan. Vandaar dat we afgelopen maandagmiddag
hebben nagedacht over onze integrale visie op goed
leesonderwijs, waar we de komende tijd mee verder
gaan. Ook hebben we het ICT-beleidsplan voor Het
Kompas vastgesteld. Voor fijnproevers ligt dit document ter
inzage bij ondergetekende. Overigens heeft onze ICT-er Johannes Fleer - zijn ICT-opleiding vorige week met succes
afgerond. Ondertussen zijn we weer op weg naar Pasen.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Er wordt gezongen,
geoefend en gemusiceerd. Donderdag 29 maart is het
namelijk zo ver, dan vieren we Pasen op school. Feest van de
opstanding van Jezus Christus. Hij heeft de dood, het kwaad
en onze ‘ik-ziekte’ overwonnen. Dat is een Feest waard!

Agenda

maart
wo 14		 Biddag voor gewas & arbeid (niet op 7 maart zoals
		 per abuis staat vermeld in het informatieboekje)
wo 14 Stakingsdag - leerlingen vrij
wo 14 Handbal toernooi groep 8
do 15 Vergadering Gemeenschappelijke
		medezeggenschapsraad
ma 19		 Vergadering medezeggenschapsraad
di 20 Bidden op school om 8.45 uur
wo 21		 Stemmen mogelijk op Het Kompas
wo 28 Grote Rekendag
do 29 Paasontbijt en Paasviering
vr 30 Goede Vrijdag (leerlingen vrij)
Eind maart: incasso ouderbijdrage nieuwe leerlingen en overblijfkosten (nieuwe leerlingen, wijzigingen en strippenkaarten).
april
ma 2
di 3
di 3
wo 4
do 5
ma 9
wo 11
ma 16
di 17
di 17
do 19
		
vr 20
wo 25
vr 27
ma 30

Hieronder een gedicht wat me werd aangereikt vanuit de
gebedsgroep:
Ik bid prachtig kind, dat de Heer je zegent
dat Hij je voeten laat dansen
en je armen sterk maakt
Ik bid dat Hij je hart met tederheid vult en je ogen
met pretlichtjes.

Tweede Paasdag (leerlingen vrij)
Koerswijzer april (onder voorbehoud)
Bidden op school om 8.45 uur
basketbal toernooi groep 7
schriftelijk verkeersexamen groep 7
Vergadering oudercommissie
Generatie bridgetoernooi (hal)
Zwemmen groep 8
Start Eindtoets groep 8
Bidden op school om 8.45 uur
Informatieavond voor ouders /
verzorgers nieuwe leerlingen 20.00 uur
Koningsspelen
korfbal toernooi groep 5
Koningsdag (leerlingen vrij)
Meivakantie t/m 11 mei (leerlingen vrij)

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

Hartelijke groet, Kees van Garderen
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Voor het geval u het laatste nieuws gemist hebt:
Vakdocenten en expertise van De Meerpaal worden de
komende drie jaar ingezet om groepsleerkrachten te
ondersteunen. ‘Op het Kompas staan en gaan we voor
vormen en wijsmaken. Dat is meer dan alleen goed lees-,
taal- en rekenonderwijs,’ aldus Kees van Garderen,
directeur van het Kompas. ‘Daarom grijpen we de kans
van Muziekimpuls om de komende jaren muziek meer op
de Kompaskaart te zetten.’

Meer muziek voor Het
Kompas en Christiaan
Huygens

Extra impuls
Sabine Robertson, locatiedirecteur van het Christiaan
Huygens: ‘Op het Christiaan Huygens nemen de
kunst- en cultuurvakken een belangrijke plaats in, maar
ons muziekonderwijs kon nog wel een extra impuls
gebruiken. We zijn dan ook heel blij dat we de subsidie
van het Fonds voor Cultuurparticipatie toegewezen
hebben gekregen. Er liggen mooie plannen klaar.’

© De Meerpaal
Dronten - Op basisscholen Het Kompas en Christiaan
Huygens in Dronten klinkt vanaf volgend seizoen meer
muziek in de klas.
Beide scholen ontvangen een bedrag van € 15.000 van
het Fonds voor Cultuurparticipatie om muziekonderwijs in
samenwerking met De Meerpaal naar een hoger plan te
tillen.

Bezoek muziekvoorstelling
De leerlingen van Het Kompas en Christiaan Huygens
gaan de komende drie jaar aan de slag met
muziekworkshops, schoolconcerten en meer muzieklessen
die worden verzorgd door hun eigen leerkrachten en
vakdocenten van De Meerpaal. Ook wordt er jaarlijks
een muziekvoorstelling in De Meerpaal bezocht.

Gezocht:
creatieve houtbewerker
beloning: eeuwige roem!
Sinds enkele maanden zijn we in het bezit van een
heus kompas, geschonken door een sympathieke buurtbewoner. Het betreft een prachtig en kostbaar magnetisch
scheepskompas die nu op een houten tafel in de hal staat.
Het kompas komt uit de Pollux, een replica van een 3-mast
bark zeilschip van omstreeks 1850. De Pollux was jarenlang in gebruik als opleidingsschip voor matrozen van de

koperen ringen, zodat het kompas, ongeacht de stand van

koopvaardij met als ligplaats Amsterdam.

het schip, horizontaal blijft. We zijn nog op zoek naar

Zie ook: nl.wikipedia.org/wiki/Pollux_(schip,_1941)

iemand die ons kompas op een passende wijze van een

Volgens onze gulle gever hoort het kompas in een verti-

behuizing kan voorzien….

cale hardhouten behuizing te staan. Officieel met 2

Wie kan hier / wil iets in betekenen ?
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Goede doelen

Stichting All 4 Africa komt binnenkort weer langs!
Stichting All 4 Africa heeft ook dit jaar weer met uw

Voor Mtangani hebben we € 114,22 opgebracht. Juf

school afspraken gemaakt voor het inzamelen van

Annet van Christiaan Huijgens is in de voorjaarsvakantie

gebruikte kleding en schoenen door de leerlingen en

naar Mtangani geweest. Op de Facebookpagina van

hun ouders/verzorgers. Hiervoor verstrekt Stichting All 4

Christaan Huijgens is te zien wat ze daar heeft gedaan.

Africa ‘nieuwe’ bedrukte enveloppen met daarin plastic

Leuk om een indruk te krijgen van de school in Mtangani.
Tot de meivakantie gaan we sparen voor een nieuw doel:

zakken waarin de kleding en schoenen gedeponeerd
kunnen worden. Deze enveloppen worden, zoals u
inmiddels gewend bent, ruim een week voor de daad-

Stichting Afrikaanse
Albino’s

werkelijke ophaaldag door de leraren en leraressen in
de klas uitgedeeld. Mocht u meer kleding willen doneren
dan in de door Stichting All 4 Africa verstrekte zak kan,
dan volstaat iedere andere plastic (vuilnis) zak. Op de
door ons verstrekte enveloppen met daarin plastic zakken

Albino´s in Afrika verbranden dagelijks onder de felle

vindt u bovendien de uiterlijke inleverdatum.

zon, omdat zij niet de middelen en kennis hebben om hun
kwetsbare huid hiertegen te beschermen. De dagelijkse

*** De plastic zak met flyer die wij voorheen hebben

blootstelling aan de zon zorgt bij Afrikaanse albino’s voor

gebruikt, heeft plaatsgemaakt voor een envelop

veel huidproblemen en huidkanker.

met daarin een plastic kledingzak ***

Albino’s zouden hun ogen moeten beschermen tegen UV

In de week van 15 maart a.s. zal uw kind een door

licht met goede zonnebrillen. Verder zouden ze hun huid

Stichting All 4 Africa verstrekte envelop met daarin een

moeten beschermen door het dragen van bedekkende

plastic kledingzak mee naar huis krijgen, deze mag t/m

kleding en hoedjes. Maar het belangrijkste is het gebruik

woensdag 28 maart 12.30 uur a.s. mee naar school

van een goede zonnebrandcrème. Een hoge bescher-

gebracht worden.

mingsfactor van tenminste factor 30 is noodzakelijk om
de huid te beschermen tegen huidkanker. Voor Afrikaanse

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met juf Jannet

albino´s zijn deze middelen echter niet altijd beschikbaar

Zomerman of rechtstreeks met stichting All 4 Africa. Wij

en daarnaast heerst er een grote onwetendheid over

danken u bij voorbaat enorm voor uw inzet en

albinisme.

medewerking!
Hartelijke groet,

Tot slot hebben albino’s in Afrika vaak sociale problemen

Stichting All 4 Africa www.all4africa.nl

door hun ‘anderszijn’. Door de onwetendheid over het albinisme zoeken veel mensen een verklaring voor het ‘wit’

Andere Schooltijden op
het Kompas….

zijn van albino’s in de spirituele wereld. Zo wordt gedacht
dat albino’s in contact staan met de geestenwereld en
speciale krachten bezitten in hun haar, bloed en botten.
Ook wordt gedacht dat albino’s geestelijk gehandicapt
zijn of dat ze ongeluk brengen. Hierdoor worden ze vaak

Diverse scholen in Dronten bezinnen zich momenteel op

gediscrimineerd.

Andere Schooltijden (bijv. het continurooster of het
Wij willen voor deze stichting gaan sparen, zodat zij veel

5-gelijke dagen model). Met team en medezeggen-

zonnebrandcrème kunnen uitdelen en voorlichting kunnen

schapsraad is afgesproken dat we in het najaar van 2018

geven aan albino’s in Afrika.

een onderzoek uitvoeren naar wenselijkheid van Andere

Meer informatie is te vinden op afrikaansealbinos.nl

Schooltijden. Dan wordt er ook een werkgroep
geformeerd waarover u t.z.t. meer hoort.
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Er is e r 1 jarig hoe ra hoe ra
dat kun je wel z ien dat is...

Verjaardagen maart
Datum

Leerling

Groep

4
5
5
6
11
13
13
14
16
17
18
24
24
27
30
30
31

Rosella Koster
Romana Blasio
Martijn van Weelden
Matthias Smith
Inez Pietersma
Lukas Van Doorn
Kris Wiegers
Rick Van der Deen
Loreen van Rossum
Pieter de Koeijer
Tim Testerink
Annelin van Rossum
Rik Tijsseling
Alex Ruan
Anoek Kuipers
Duncan Sterrenberg
Antoinet Berghorst

8
5
4
5
5
1/2A
6
3
4
4
1/2B
6
4
4
1/2B
1/2A
3
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Like ons op Facebook en blijf op
de hoogte
In onze nieuwsbrief deze keer onder andere aandacht
voor de seksuele opvoeding en een aantal leuke, handige en leerzame apps op een rijtje.

Seksuele opvoeding
Jonge kinderen en seksualiteit: voor veel ouders is dit een
rare combinatie. Maar seksualiteit gaat niet alleen over
zoenen en vrijen. Het gaat ook over gevoelens, over je
lichaam ontdekken, over verschillen tussen jongens en
meisjes en over prettige en minder prettige aanrakingen.
Voor veel ouders/verzorgers is seksualiteit een moeilijk
onderwerp. De ene ouder praat gemakkelijk over seks en
de ander niet. Geef het toe als je het lastig vindt of het niet
gewend bent om er over te praten.
Dit kan een opening geven voor een gesprek.
Lees meer

Handige apps
Voor ouders en opvoeders bestaan handige (veelal gratis) apps en online toepassingen die
kunnen helpen bij de opvoeding. We hebben er hier een aantal voor je op een rijtje gezet.
Welke media zijn geschikt voor mijn kind?
Het media aanbod voor kinderen is enorm.
En het verandert steeds. Maar hoe weet je wat geschikt
is voor jouw kind? Mediasmarties biedt een overzicht van
kindermedia afgestemd op de leeftijd van je kind.
Je kunt hier informatie vinden over de inhoud en
geschiktheid van mediaproducten zoals:
televisieprogramma's, (bioscoop)films, online games,
video games, apps en websites voor kinderen tussen de 1,5 tot en met 11 jaar.

Voorlezen/ Leesplein
Een prentenboek met geluidjes, bewegende objecten of zelfs
spelletjes tijdens het verhaal kan de leeservaring verrijken. In
deze lijst staan apps van kinderboeken verzameld, met de
vermelding voor welk besturingssysteem of apparaat deze
geschikt zijn: iPhone, iPod, iPad of Android.

Gids 125 leerzame apps en website 4 tot 12 jaar
Wat zijn goede leerzame apps en website voor leerlingen op
de basisschool? Hoe maak je onderscheid tussen wat goed is
en wat niet?
Mijn Kind Online brengt er 12 samen in de brochure ‘125
leerzame apps en website’.
Deze brochure is gratis te downloaden.

Gids 86 creatieve apps en websites 7 tot 12 jaar
Naast leren is het aanleren van vaardigheden ook belangrijk
voor kinderen. Maar met welke apps en websites kun je hun
digitale creativiteit stimuleren? Hoe kunnen ze hun
probleemoplossend vermogen en logisch denken oefenen en
verbeteren? Mijn Kind Online en Kennisnet bieden een
overzicht van de 86 origineelste,
meest uitdagende en creatieve apps voor leerlingen van 7 tot
12 jaar.
86 creatieve apps en sites.

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.

