Schooljaar 2021-2022, nummer 1

Website: http://hetkompas.dewaarden.nl

e-mail: info.kompas@dewaarden.nl

Kalender
-6 september

Eerste schooldag.

-7 september

Luizencontrole

-21 en 23 september

Startgesprekken.

-4 t/m 8 oktober

Voorrondes voorleeswedstrijd.

Welkom
De vakantie zit er weer op en wij hebben er zin in alle kinderen weer te gaan zien. We zijn
benieuwd naar alle vakantieverhalen.
Wilt u dinsdag rekening houden met de luizencontrole en geen gel in de haren doen.
Wij heten Emma (lj. 1), Bram (lj. 3) en Amy (lj. 5) welkom bij ons op school. Wij wensen jullie
een fijne tijd op het Kompas.

Unitonderwijs
Dit schooljaar starten wij in leerjaar 1 t/m 5 met het thema ‘Nederland’ en in leerjaar 6 t/m8
het thema ‘West-Europa’.
Vorig jaar zijn wij begonnen met het ontwikkelen van de executieve functies door middel van
het spelen van spellen die hierbij aansluiten. Dit jaar gaan wij daar ook weer mee aan de
slag. In de komende nieuwsbrieven zullen wij de executieve functies verder toelichten.
Daarnaast komt er dit jaar ook extra aandacht voor verschillende leerstrategieën. Bekend is
dat iedereen op zijn eigen manier leert. Maar hoe moet je nu leren en hoe weet je wat voor
jou het beste werkt? In de groepen zal hier door uitleg en oefeningen bij te geven kinderen
geleerd worden welke strategieën er zijn. Ook deze zullen wij in de nieuwsbrieven gaan
toelichten, zodat dit ook bij u bekend wordt.

SOS-formulier
Aanstaande dinsdag krijgen de kinderen het SOS-formulier mee naar huis. Wij willen u
vragen deze weer in te vullen, zodat wij alle gegevens weer compleet hebben. Op de
achterkant staat het toestemmingslijstje voor het plaatsen van foto’s en dergelijke. Graag
ontvangen wij dit ook ingevuld en met handtekening terug.

Gym
Op donderdagmiddag gaan de leerjaren 3 t/m 8 weer 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 juf Marion van der Zande van Meer Moerdijk weer de lessen verzorgen.
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 gepland op 21 en 23
september. Aanmelden kan vanaf 13 september via Parro.
De afgelopen twee jaar kregen de kinderen een formulier mee naar huis om deze samen met
u in te vullen. Dit formulier krijgen zij dit jaar niet mee naar huis, maar zullen de gesprekken
gevoerd worden aan de hand van de portfolio’s.
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.
Aanstaande dinsdag krijgen de kinderen een informatiefolder mee. Voor meer informatie
over de Kanjertraining kunt u terecht op onze website.
Juf Lisanne heeft dit jaar een cursusdag om haar tweede licentie in bezit te krijgen. Juf Carla
en juf Carolien hebben alle drie de licenties al.

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 ouders van Luuk, Stan &
Emma, Sophie & Emma en Thijs.

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.

