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Inleiding

Afgelopen week hadden we een boeiende en leerzame studiedag met het Kompasteam en het

middaggedeelte was samen met het Hobbitteam. Onderwerpen als het versterken van de

doorgaande lijn, het werken met Topdossier en het verbeteren van de Rekenaanpak met de methode

Pluspunt 4 vulden het ochtendprogramma.  De middag was gevuld met onderwerpen voor het

nieuwe gebouw ( IKC Groenhouten). We hebben met elkaar gekeken naar ideeën over het nieuwe

schoolplein. Daarna hebben we stilgestaan bij een eenduidige pedagogische aanpak binnen het hele

gebouw. De middag leverde mooie gesprekken en inzichten op, waar we de komende periode aan

verder kunnen gaan werken.

Formele start nieuwbouw IKC Groenhouten

Vorige week is er weer een informatiebrief van IKC Groenhouten verschenen. Daarin staan de laatste

ontwikkelingen qua nieuwbouw. Op woensdag 17 november is de officiële feestelijk start. Alle

kinderen zullen daar ook bij aanwezig zijn, maar u als ouder/verzorger bent natuurlijk ook van harte

uitgenodigd. Het programma start om 9 uur.

https://drive.google.com/file/d/1z5pwoOMiXvEqLczkIp9YBsPQCvlW4knb/view?usp=sharing


Krapte arbeidsmarkt onderwijspersoneel
Het zal u niet ontgaan zijn, (ook) het onderwijs heeft een grote zorg op
personeelsgebied. In de eerste plaats om vacatures ingevuld te krijgen.
Naast vacatures hebben we ook te maken met problemen rond het invullen van
vervanging, zowel op korte termijn (ziekte) als op lange termijn (zwangerschapsverlof,
ouderschapsverlof e.d.). Regelmatig zorgt dit voor grote uitdagingen op de school. Het Voilabestuur
heeft daarover een informerende brief geschreven voor alle ouders/verzorgers van de Voilascholen:
Brief van het Voilabestuur

Schoolfotograaf
Aanstaande vrijdag mogen de kinderen allemaal op
foto. De kinderen mogen in hun mooiste outfit,
stralend op de foto. Groot, klein, stoer of nog een
beetje afwachtend. De Foto Koch Fotografen zijn
zeer ervaren en stellen de kinderen snel op hun
gemak zodat ze op hun mooist gefotografeerd
worden. Op de dag zelf zullen enkele ouders van de
Oudercommissie er voor zorgen dat alles soepel
verloopt. De complete afhandeling van de
schoolfotograaf verloopt via internet. De ouders loggen met de unieke code en wachtwoord in op de
Foto Koch website en kunnen zelf naar wens bestellen. Wij dragen graag ons steentje bij aan een
mooie herinnering voor alle kinderen voor later, daarom krijgt iedereen die binnen 10 dagen bestelt
een gratis groepsfoto.
We maken individuele foto’s en groepsfoto’s. De foto’s van broertjes en zusjes worden ‘s ochtends
vroeg gemaakt op locatie Groenhouten (gebouw Kompas). Als er oudere broers en/of zussen zijn op
de andere locatie (Lingewijk), dan kan dit op ‘s ochtends op locatie Groenhouten.
Zorg er dan voor dat je kind(eren) ’s-ochtends bij de start van de lesdag aanwezig is op Groenhouten
en direct na het maken van de foto weer vertrekt naar Lingewijk. De verantwoordelijkheid van het
reizen naar de locatie Lingewijk hiervoor ligt bij de ouders. De complete planning voor de
schoolfotograaf is hier te zien.

Lezen= belangrijk
We vinden als school het belangrijk om lezen te stimuleren. Daarom hebben we op de nieuwe locatie(
Lingewijk) ook veel aandacht gegeven aan de bibliotheek. Zo willen we kinderen uitdagen om te gaan
lezen. Iets waarbij we uw hulp hard nodig hebben! U kunt daar thuis ook het goede voorbeeld in
geven door met uw kind of gelijktijdig met u kind te gaan lezen. Zo maken we samen lezen belangrijk!

https://drive.google.com/file/d/1eX943NMM0AnROyEtp4o5ICaUWa0qLB9o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WDy3L5GQ3lXu3GJFj9I3NyPi1sZIh-97/view?usp=sharing


Sint Maartensfeest & Lampionnenoptocht
In de Jozefkerk beginnen we Zaterdag 6 november om 18.30 uur
met een korte en eenvoudige kinderviering.
We zingen Sint Maartenliedjes. Kinderen beelden het verhaal
over Sint Maarten uit.
In deze viering gaan pw. Antoinette Bottenberg en ds. Neeltje
Rietveld voor.

Lampionnenoptocht
Dan gaan we naar buiten voor de feestelijke lampionnenoptocht.
We lopen samen met de muziek en Sint Maarten op zijn paard
naar de Marcuskerk. Daar genieten we buiten van koek en zopie!

Voedselbank
Sint Maarten is bekend geworden omdat hij zijn mantel deelde.
Wij gaan delen met de Voedselbank. In de kerk staan weer dozen
klaar voor de inzameling. Er is vooral behoefte aan: jam, rijst,
conserven, chocomel, en pastasaus.
We maken er weer een heel mooi feest van! Heel graag tot dan
en vergeet niet je lampion!
Meer informatie: www.stlucas.nu Of via het secretariaat van de
Jozefkerk: 033-4941261

Agenda
2 november inloopspreekuur Lariks locatie Groenhouten (13.30 uur)
5 november schoolfotograaf
11 november Sint Maarten
12 november nieuwsbrief 7 + inloopspreekuur Lariks locatie Lingewijk
13 november aankomst Sinterklaas
15 november juf Gerda jarig + school versieren & Oudercommissie
16 november inloopspreekuur Lariks locatie Groenhouten
17 november Formele start Nieuwbouw IKC Groenhouten
18 november Swim Experience groep 5/6

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,
Directeur Het Kompas

http://www.stlucas.nu/
http://www.stlucas.nu

