“ In de peiling”
Nieuwsbrief nr. 6
Agenda
08 februari
20 t/m 28 februari
05 maart

Schooljaar: 2020 – 2021

Datum: 05 februari 2021

: Scholen gaan weer open
: Voorjaarsvakantie
: Peiling nr. 7

Bijbelrooster
Week 06 (08/02 - 12/02) Goed geregeld
Lucas 6: 1-19
Zes dagen mag je werken, de zevende dag is voor de Heer. Zo is het goed geregeld, al eeuwenlang. Maar
Jezus vraagt: Mag je een leven redden op sabbat? Mag je goed doen op de zevende dag? Door het te
doen, laat hij het zien.
Jezus kiest twaalf leerlingen uit die hem gaan helpen. Zij worden apostelen, dat zijn mensen die eropuit
gestuurd worden.
Week 07 (15/02 - 19/02) Geef alles
Lucas 6: 27-38, 43-45 en 7: 1-10
Je moet niet alleen je vrienden liefhebben, maar ook je vijanden.
Er komt een Romeinse centurio bij Jezus, een hoofdman van het Romeinse bezettingsleger. Die man is
gewend dat er naar hem geluisterd wordt, maar nu heeft zijn knecht een ziekte die naar niemand luistert.
Hoewel… De centurio gelooft dat de ziekte misschien wel naar Jezus luistert. ‘Spreek Heer, uw woord is
genoeg’, zegt hij. En zo is het!

Voorwoord
Een rare tijd met veel vragen, dilemma’s, onzekerheden, etc. Dat is het eerste wat bij het schrijven van
dit voorwoord in mij opkomt. Deze vragen en dilemma’s, heeft u als ouders en hebben wij als team van ’t
Kompas. Toch zijn wij ontzettend dankbaar en verheugd dat we de kinderen aanstaande maandag weer
allemaal mogen ontmoeten. Iedereen heeft natuurlijk eigen afwegingen en eigen inzichten, die heeft u
als ouders en die hebben wij als leerkrachten. Toch meen ik te kunnen schrijven dat er goede
afwegingen zijn gemaakt door de professionals en dat het veilig genoeg is om de school weer open te
stellen voor fysiek onderwijs. Dit kan mits wij ons aan de maatregelen houden, dit geldt zowel voor u als
voor ons. Meer over de maatregelen vindt u in de nieuwsbrief die ik gisteren heb verstuurd. Helaas is het
dus nog steeds niet mogelijk om ‘zomaar’ de school in te lopen. Wij vinden dit zeer spijtig, omdat wij als
school laagdrempelig willen zijn voor alle ouders.
Het wordt een feest aanstaande maandag, want de kinderen worden feestelijk onthaald en krijgen in hun
eigen groep ook nog een verrassing. De foto’s hiervan krijgt u waarschijnlijk te zien via Parro. Er ligt nog
wel een gevaar op de loer, want de weersvooruitzichten geven veel sneeuw aan en hierdoor kan het
gebeuren dat de kinderen sneeuwvrij krijgen. Dit is natuurlijk ook een leuk vooruitzicht voor de kinderen,
maar we gaan er van uit dat we maandag gewoon starten. U wordt op de hoogte gehouden als dit
onverhoopt toch verandert.
Verder hebben de positieve reacties die we afgelopen periode hebben gekregen van ouders ons erg goed
gedaan. We kregen hier zelfs energie van. De positiever reacties waren in de vorm van een kaartje, wat
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lekkers voor bij de koffie, een kleurplaat van een kind en er is veel gebeden voor de school. Namens het
team wil ik u hier hartelijk dank voor zeggen.
Ik wil afsluiten met een mooi lied waarbij we de toekomst in de Handen van de Heer willen leggen:

Financiën tussenschoolse opvang (TSO)
Op 28 januari jl. zou de tweede termijn voor de tussenschoolse opvang geïncasseerd worden. We hebben
dit tot nader orde uitgesteld. Als de tussenschoolse opvang weer start, zullen we het tegoed van 20202021 verrekenen en indien van toepassing een aangepast bedrag incasseren voor de tweede helft van het
schooljaar.
Meester Anne Wiebren 25 jaar
Op 16 januari was meester Anne Wiebren 25 jaar in dienst als leerkracht. Een bevlogen meester met hart
voor de kinderen. Hij is zijn loopbaan begonnen in Friesland, daarna in dienst gekomen bij de voormalige
stichting SCPO welke twee jaar terug is gefuseerd met stichting Aves. We hebben hier op aangepaste wijze
bij stil gestaan. Hopelijk kunnen we later in het jaar nog eens eten met elkaar. Wij wensen meester Anne
Wiebren Gods zegen en gezondheid toe in zijn verdere loopbaan.
Neusverkoudheid
Misschien ten overvloede, maar ik word nog wel eens gebeld door ouders met de vraag of hun kind met
een snottebel naar school kan. Dit kan, mits er geen andere corona gerelateerde klachten aanwezig zijn.
Dit zijn bijvoorbeeld: keelpijn en koorts. Als u toch twijfelt kunt u natuurlijk altijd bellen en kunnen we
gezamenlijk kijken wat wijs is.
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Inleveren laptops
Nogmaals ook van deze plaats om vanmiddag tussen 12.30 en 13.30 uur de laptops terug te brengen. Dit
kan worden gedaan door de kinderen bij meester de Jong, of bij meester Romkes. We kunnen deze dan
maandag weer inzetten in ons onderwijs hier op school. Alvast bedankt voor de medewerking.
Tot slot
Als u toch nog vragen heeft, of als er onduidelijkheden zijn schroom dan niet om contact op te nemen met
school. Tijdens een gesprek worden er (meestal) veel onduidelijkheden geklaard en begrijpen we elkaar
ook beter.
Gezamenlijk gaat het ons lukken om de school weer open te krijgen en te houden en zo uw kinderen
onderwijs te geven wat ze nodig hebben en verdienen.

Met vriendelijke groet namens het team,
Henri Romkes (dir.)
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Bijlage: Flyer GGD Flevoland
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