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Kalender
-24 augustus

Eerste schooldag en luizencontrole.

-7, 9 en 10 september

Startgesprekken.

-28 september t/m
2 oktober

Voorrondes voorleeswedstrijd.

Welkom
Wij hopen dat iedereen heeft genoten van de vakantie en goed heeft kunnen uitrusten. We
willen het jaar maandag goed beginnen en zouden het leuk vinden als de kinderen feestelijk
gekleed naar school komen. Tijdens de ochtendpauze gaan we met elkaar toasten op het
nieuwe schooljaar.
Wilt u rekening houden met de luizencontrole maandag en geen gel in de haren doen.
In de vakantie is de zandbak vernieuwd, zijn er raamschilderingen gemaakt en zijn in het
gebouw de gordijnen vervangen door nieuwe rolgordijnen. Het ziet er nu weer lekker fris uit.
Deze eerste maand mogen wij drie nieuwe leerlingen verwelkomen omdat zij vier jaar zijn
geworden of bijna vier worden. Sophie, Liliana en Emma, wij wensen jullie veel plezier bij
ons op het Kompas.

Corona
Voor de zomervakantie bent u op de hoogte gehouden van veranderingen in de maatregelen
die genomen waren. Ook nu zullen veel van deze maatregelen nog nageleefd gaan worden.
Een belangrijke verandering is dat we weer teruggaan naar de reguliere schooltijden. De
lestijden zullen weer van 08.30-12.15 uur en van 13.15-15.15 uur zijn. Verdere informatie
over de maatregelen die wij op school zullen hanteren, kunt u nalezen in de mail die u
eerder vandaag van Loeky heeft ontvangen.

Unitonderwijs
Unit 2 gaat officieel van start. Beide units gaan aan de slag met de thema’s van Vier keer
Wijzer. Deze eerste periode gaan wet het hebben over het lichaam. Leuk om het hier thuis
met uw zoon/dochter over te hebben.

Gym
Op donderdagmiddag gaan de leerjaren 3 t/m 8 gymmen in de Parel in Fijnaart. Het dragen
van goede gymschoenen in de sportzaal is verplicht in verband met de veiligheid! Ook dit
jaar zal Marion van der Zande weer de materiaallessen verzorgen. Juf Carolien zal in de zaal
daarnaast de spellessen geven.
Unit 1 gaat op maandagmiddag gymmen in het Pestalozzihuis. Denkt u aan het meegeven
van de gymkleding en schoenen? De eerste maandag blijft unit 1 nog op school om weer
even te wennen aan elkaar en school.

Startgesprekken
Zoals u in de kalender heeft kunnen zien, staan de startgesprekken in de week van 7
september gepland. De kinderen van unit 2 krijgen weer een formulier met vragen mee naar
huis, die zij samen met u kunnen invullen ter voorbereiding op het gesprek. Afgelopen jaar is
gebleken dat dit formulier bij unit 1 weinig meerwaarde had. Er is daarom besloten bij die
kinderen het gesprek open in te gaan zonder het formulier als leidraad.
U kunt zelf de keuze maken of u het gesprek via videobellen wilt voeren of op school.
Voor de vakantie heeft u van ons de informatiebrochure ontvangen. Als u hier nog vragen
over heeft, kunt u die ook tijdens het startgesprek stellen.

Kanjertraining
Ook dit schooljaar gaan we weer fanatiek aan de slag met de Kanjertraining. Op deze manier
willen we weer werken aan een goede en veilige sfeer binnen de school. De eerste weken zal
Kanjertraining bijna dagelijks op het rooster staan, zodat iedereen meteen weer weet wat er
van een kanjer verwacht wordt. Na de startweken zal de Kanjertraining weer wekelijks op
het rooster komen te staan en zullen de kanjervaardigheden weer dagelijks door iedereen
worden gebruikt. Voor meer informatie over de Kanjertraining kunt u terecht op onze
website.

Agenda leerlingen leerjaar 6 t/m 8
In de leerjaren 6 t/m 8 wordt van kinderen verwacht dat ze steeds zelfstandiger worden in
het leren, maken en organiseren van het huiswerk. Een agenda om het huiswerk in te
kunnen noteren en plannen is dus noodzakelijk. U mag hiervoor ook het aanbod van school
gebruiken. Vanuit school zal uw zoon/dochter dan een simpele agenda krijgen. Als u van dit
aanbod gebruik wilt maken, wilt u dit dan via een Parro aan juf Carolien laten weten?

Vanuit OR/MR
Afgelopen maanden is er weer veel oud papier opgehaald door de vaders van David en oudleerling Caitlyn en de moeders van Loïs en Stan.
We kunnen nog altijd hulp gebruiken. Als u wilt helpen kunt u zich opgeven bij juf Carolien.
Juf Lisanne heeft de plek van juf Wendy in de MR overgenomen.

Kinderopvang De Zwingeltjes
Dit schooljaar is er op dinsdag- en donderdagochtend peuteropvang. Daarnaast kunt u ook
gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Voor meer informatie kunt u via e-mail
dezwingeltjes@hotmail.com of telefonisch 06-27184908 contact opnemen met Dimphy of
Melissa Brans.

Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het
jaar dat ze zelf op
de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag
weer. Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt
in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een
prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het
verkeer niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met
hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in
het verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge,
kwetsbare, verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit,
vakantie en vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie
en advies. In dat kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers,
om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.
•
Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig
na.
•
Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij
fietsongevallen.
•
Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het
verkeer is een bron van gevaar.
•
Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
•
Laat u niet afleiden, wees alert.
•
Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
•
Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u
er niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit
schooljaar!

