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Geachte ouders,
Hierbij de nieuwsbrief! Voor vragen kunt u ons altijd mailen, bellen of gewoon even langslopen!!

Agenda
9 september
21 september
22 september
23 september
28 september
30 september
5 oktober
19-23 oktober

Nieuw schooljaar
:Buitenspelen met PWS
:Ouder vertelmoment (middag en avond)
:Nationale Buitenlesdag
:Schoolfotograaf
:Vergadering School Commissie
:Start Kinderboekenweek
:Studiedag, leerlingen vrij
:Herfstvakantie

Schoolfotograaf
Met de schoolfotograaf van Studio Graafland was
dinsdag 15 september afgesproken. Op hun verzoek is
deze afspraak verzet naar woensdag 23 september.
Er worden groepsfoto’s en individuele foto’s gemaakt.
Broertjes en zusjes die op Het Kompas zitten worden samen
op de foto gezet. Dit jaar worden er geen foto’s gemaakt met
de broertjes en zusjes die niet op school zitten.
Er worden dit jaar close-up foto's gemaakt met een ‘muur’
achtergrond. Hieronder ziet u twee voorbeeldfoto’s.
Hartelijke groeten,
Christi en Sandra(OC)

We zijn maandag 31 augustus met frisse energie
gestart. We hopen op een goed schooljaar met elkaar.
Zoals u in het nieuwsbericht aan het einde van de
vakantie heeft gelezen zijn er geen ouders in de
school bij het brengen en halen van de kinderen.
Als er een afspraak is, kan dit wel na schooltijd.
In de zomervakantie is er een start gemaakt met
het Meester Bas kookeiland. Diverse ouders zijn
hierbij betrokken. Zoals u misschien weet had
meester Bas de koksopleiding gedaan voordat hij
meester werd. Hij wilde op school graag een kookeiland voor de kinderen. We vinden het mooi om dit
te realiseren ter nagedachtenis aan hem. Er wordt
nagedacht over een passende
opening, in overleg met zijn vrouw Pauline.
Continurooster
We zijn officieel gestart met het continurooster.
Alle kinderen hebben op de eerste schooldag een
Dopper gekregen.
Er zijn twee koelkasten aangeschaft. We zijn in
overleg voor een aantal extra koelkasten voor de
onderbouwgroepen.We plannen met de werkgroep
met ouders nog een overleg. Als u nog verbeterpunten heeft, laat het ons gerust weten.
Afscheid en welkom
We hebben voor de vakantie afscheid genomen
van Henrieke (groep 6).
In de kleutergroepen zijn nieuwe leerlingen gestart,
maar ook in de groepen 3, 4 en 6 en 8.
We hopen dat alle leerlingen zich thuis voelen in het
dorp en op Het Kompas.

0347-341237
info@kompaslexmond.nl
www.kompaslexmond.nl

Kind op Maandag (KOM)
Het nieuwe schooljaar is begonnen! We beginnen dit
schooljaar met verhalen uit het boek Exodus. Het volk Israël
leeft in slavernij in Egypte, waar ze hard moeten werken
voor de farao. Zo heeft God hun leven niet bedoeld; daarom
krijgt Mozes de opdracht om het volk uit Egypte te leiden.
Mozes twijfelt of hij wel de geschikte man is om dat te doen,
maar uiteindelijk gaat hij toch, samen met zijn broer Aäron,
naar de farao. Als die niet wil luisteren, komen er tien verschrikkelijke plagen in Egypte. Uiteindelijk beseft de farao
dat hij de God van Israël niet kan weerstaan en het volk kan
vertrekken. In de woestijn blijkt dat de weg naar de vrijheid
nog lang en moeilijk is. Steeds opnieuw helpt de Heer zijn
volk verder op hun weg.
Het thema van deze periode is ‘Vrij!’. Iedereen wil graag vrij
zijn, maar wat is vrijheid eigenlijk?
Betekent vrijheid dat je alles maar kan doen waar je zin in
hebt? Hoe kan vrijheid goed en prettig zijn, niet alleen voor
jou maar ook voor anderen? In de woestijn ontdekt Israël
hoe je zuinig kunt zijn op de vrijheid. Het is een zoektocht
die ook voor ons steeds opnieuw van betekenis kan zijn.

Ouder vertelmoment

Samenwerking PWS

Op maandag 21 september 2020 is er de mogelijkheid om de leerkracht van uw kind te spreken.
We organiseren dan het ouder vertelmoment.
Het is voor de ouders/verzorgers van de leerlingen
van groep 2 t/m groep 8. U mag zelf kiezen of u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid.

We organiseren samen met de Prinses Wilhelmina
School diverse activiteiten in een schooljaar.
We spelen een keer per maand met de kinderen
van de Prinses Wilhelmina School op de pleinen.
Er is dan een gezamenlijke speelpauze. Dit is
meestal op de tweede woensdag van de maand.

Als school willen wij graag gebruik maken van
uw expertise in het belang van het kind. In een
gesprek van 10 minuten krijgt u de mogelijkheid
om informatie te vertellen over uw zoon / dochter. We benadrukken dat u vooral aan het woord
bent. Het is geen gesprek over hoe het in de klas
gaat met uw zoon / dochter. Dit jaar mogen de kinderen vanaf groep 4 bij het gesprek aanwezig zijn.
De keuze laten we aan u.
Vanaf dit schooljaar zijn oudergesprekken op één
dag gepland: in de middag en avond. ’Bij het oudervertelmoment kan er een gesprek plaatsvinden
tussen 15.00 uur tot 17.00 uur en ’s avonds zijn er
gesprekken mogelijk tussen 18.30 uur en 20.30 uur.
U krijgt woensdag 9 september een uitnodiging via
Basis Online.
Als voorbereiding op het ouder vertelmoment kunt u
een formulier invullen. Dit mag, maar het hoeft
niet. We vragen u vriendelijk het formulier vooraf in
te vullen en mee te nemen naar het ouder vertelmoment. U mag het formulier zelf printen.

Met vriendelijke groeten,
mede namens het team,
Marrij Nobel en Jaco van Soest
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