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Beste ouders,
Deze week was een bijzondere week, want in alle groepen waren het deze week niet alleen de
kinderen die les kregen, maar ook ouders kregen les! Als u in de groep van uw zoon of dochter bent
geweest dan heeft u vast ervaren dat het onderwijs van tegenwoordig toch echt wel anders gaat dan
vroeger, maar dat er ook veel overeenkomsten zijn… Een van de ouders vertelde me dat hij vond dat
de kinderen zo ontzettend hard aan het werk waren, dat ze zoveel konden doen in een half uur tijd.
Als school noemen we dat efficiënt gebruik van onderwijstijd en een taakgerichte werksfeer. We
hebben het daar regelmatig over in teamvergaderingen en we zijn er dan ook trots op dat u dit
terugziet in de lessen. De afgelopen weken hebben we als team ook heel hard gewerkt aan de rust en
structuur binnen én buiten de groep. Ik kreeg dan ook van veel ouders te horen dat ze het rustig
vonden in de groepen, dat er een goede sfeer heerst in de klas. Het is mooi dat u dit ziet. Maar als
school zien we ook dat het in sommige groepen een wankel evenwicht is. Het thema rust, structuur en
duidelijkheid blijft zeker tot de kerstvakantie onze aandacht behouden.
Volgende week is het herfstvakantie, dan zijn de kinderen lekker een weekje vrij.
We zien de kinderen dinsdag 25 oktober graag weer terug op school. Fijne vakantie!
Marieke Hoogma en Taeke Venema
Welkom
De afgelopen periode hebben we de vacature voor intern begeleider/zorg coördinator, die ontstaan
was door het vertrek van juf Joske, op kunnen vullen. Jorith Severina (dat is een bekend gezicht in de
school, vorig jaar heeft ze les gegeven in groep ½) en Dominique Haas gaan samen de rol van zorg
coördinator vervullen op school. Jorith Severina zal op maandag aanwezig zijn en zal zich voornamelijk
bezig gaan houden met individuele leerzorg. Dominique Haas zal op donderdag en vrijdag aanwezig
zijn. Zij gaat zich voornamelijk bezighouden met groepsgerelateerde zorg, groepsplannen en
ondersteuning voor de leerkrachten. In de volgende nieuwsbrief stelt Dominique zich aan u voor.
Jarigen
Kimdra, Joey, Justin, Julien, Evi, Alexander, Norah, Laura, David, Maura, Sven, Darja, Fjeno en Tessa zijn
de afgelopen twee weken jarig geweest! Nog van harte gefeliciteerd!
Kinderboekenweek
…Voor altijd jong… Dat is het thema van de kinderboekenweek die op dit moment nog in volle gang is.
Alle opa’s en oma’s die tijdens de kinderboekenweek op school waren om in de groepen voor te lezen,
heel hartelijk bedankt daarvoor! De kinderen hebben er van genoten!
Tijdens de kinderboekenweek zijn er in de klassen veel taal- en leesactiviteiten uitgevoerd. In elke klas
stond een bepaald soort gedicht centraal. Het resultaat is een prachtige tentoonstelling. Met deze
tentoonstelling én een boekenmarkt sluiten we de kinderboekenweek af.
Digiduif
In de eerste nieuwsbrief van het jaar heb ik u verteld dat we alle berichten vanuit school weer op
papier meegeven, omdat het mailadressenbestand ernstig vervuild bleek. We zouden kijken welke
moderne communicatiemogelijkheden er zijn en we zouden snel een geschikt digitaal platform kiezen.
We hebben gekozen voor het platform Digiduif. Een aantal VCOG scholen maakt hier al gebruik van.
Vanuit Digiduif kunnen op eenvoudige wijze schoolberichten en groepsberichten verstuurd worden,
kan er door ouders zelf ingeschreven worden voor 10-minutengesprekken en kunnen ouders op
eenvoudige wijze contact zoeken met de leerkracht. U krijgt een persoonlijke activitatiecode waarmee
u uw Digiduif account kunt aanmaken, gekoppeld aan uw mailadres. U krijgt dan via de mail een
melding wanneer er een bericht klaarstaat in Digiduif. Ook kunt u een app installeren op uw telefoon
of tablet om berichten nog makkelijker te ontvangen. Na de herfstvakantie ontvangt u meer
informatie. Bent u benieuwd, kijk dan eens op digiduif.nl.
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Margedagen
Afgelopen woensdag, 12 oktober, hebben alle leerkrachten van de VCOG zich bijgeschoold rondom het thema lezen.
Toonaangevend op leesgebied in Nederland is professor Kees Vernooy. We mochten een lezing van hem bijwonen en
daarna hebben we aan diverse workshops deel kunnen nemen. We hoorden dat technisch lezen een ‘kunstje’ is dat
elke leerling kan leren, ongeacht zijn intelligentie. Maar ook dat voor een goed tekstbegrip (dat je snapt wat je leest)
een grote woordenschat ontwikkeld moet worden. Dit moet vanaf groep 1 aandacht krijgen in de groep.
Maandag 24 oktober praten we op schoolniveau verder over dit thema. De speerpunten voor dit schooljaar zijn lezen,
rekenen en binnen die vakken een actieve betrokkenheid van de leerlingen. Alles wat we op de VCOG studiedag
hebben gehoord omtrent leesonderwijs vullen we op maandag 24 oktober aan met specifieke kennis over
woordenschatonderwijs. Tevens maken we die dag als team de balans op. Vanuit alle informatie die we tot ons
hebben genomen, gaan we concluderen wat dat concreet betekent voor de leesles in de klas, toegespitst op de
kinderen van ’t Kompas.
Sportieve activiteiten/B-slim sportinstuif
Als gezonde basisschool vinden we bewegen ontzettend belangrijk. Maar natuurlijk is lekker gymmen ook gewoon
superleuk om te doen! Heb je zin om te springen, klimmen, rollen, gooien, zwaaien en nog veel meer?
Kom naar de Bslim sportinstuif!
Voor wie?
Alle kinderen van de groepen 3,4 en 5
Waar?
Gymzaal de Kiel
Wanneer?
Elke dinsdag m.u.v. vakanties van 15.15 – 16.15 uur
Opgeven is niet nodig en het is helemaal gratis! Tot snel?! Team Bslim Lewenborg

Belangrijke data
13 oktober

17-21 oktober
24 oktober
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Sint Maarten
10-minutengesprekken
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