www.cbshetkompas-ajp.nl

nr. 11 maart/april 2021

Bijdrage vanuit het bestuur
‘The darkest hour is just before the dawn'
Vrij vertaald is de betekenis van deze bekende spreuk: Als je denkt dat het niet erger kan worden,
weet dan dat de uitkomst nabij is: het donkerste uur is het uur voor de zon opkomt.
Deze spreuk kwam bij mij naar boven toen ik over Pasen in deze coronatijd nadacht. Voor heel veel
mensen is deze tijd een donkere en duistere tijd. Onzekerheid over gezondheid, over werk en
inkomen, over de continuïteit van het onderwijs, het helpt allemaal niet om de moed er in te houden.
Het mooie is dat kinderen iets hebben waar volwassenen jaloers op kunnen zijn. Tijdens zijn leven op
aarde zag Jezus dat ook, toen Hij zei: “Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het
koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.” Kinderen hebben dus iets wat nodig is voor het
Koninkrijk van God. Wat zou dat zijn? Is het de spontaniteit? Of het kinderlijke vertrouwen? Of de
kwetsbaarheid van kinderen, of hun openheid? Ik denk dat dat allemaal waar is. Maar dat er ook nog
een ander element is waar juist volwassenen van kinderen kunnen leren: veerkracht. Ik schreef er al
eerder over, toen het ging over de vermeende ‘leerachterstanden’. Waar wij nogal ’s kunnen blijven
hangen in het oude vertrouwde, zijn kinderen vaak eerder weer bezig met iets nieuws en zijn
daardoor in staat om verder te kijken, over de horizon heen, over de rand van de nacht, naar de
nieuwe dag. En ook dat is een boodschap van Pasen, van nieuw leven, van hoop, van de ultieme
overwinning, want het donkerste uur is het uur voor de zon opkomt.
Dichteres Ria Borkent heeft dat treffend verwoord in het volgende gedicht:

Sta op, verwacht
het rijk van God bij diepe nacht
Voorbij de avondkilte
in volkomen stilte
ontvouwt zich nieuwe levenslust,
de zegen op de sabbatsrust.
Heer, breek de nacht,
uw schepping in het duister wacht
met ingehouden adem kom, verdrijf de schaduw.
Want hier is in de avond
Onze schuld begraven.
De zware steen is weggedaan.
Met Christus zijn wij opgestaan

Ik wens u en uw dierbaren goede Paasdagen toe.
Maarten van der Kooij
College van Bestuur
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Nieuws uit CBS Het Kompas
Beste ouder(s), verzorger(s),
Na de lockdown zijn we goed met alle genomen maatregelen van start gegaan. Iedereen
had er zin in om elkaar weer te zien als klas en groep en tegelijkertijd moesten we ook weer
wennen om als groep te functioneren na zo’n lange periode alleen werken. Maar.. natuurlijk
is dit gelukt. Het blijft spannend met corona, soms op de achtergrond, soms ineens erg
dichtbij. Het gaat u goed!
Het team wenst u een fijn Paasweekend.
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Paasviering
Via Parro bent u al op de hoogte van de Paasviering. Deze hebben we op eerbiedige en
ingetogen wijze in de klas gehouden en toch samen. Ik hoor van alle groepen terug dat de
viering mooi was. We hoorden op school verhalen vol verwarring en verwondering. De daden
van God zijn voor ons mensen een maatje te groot. Dankbaar zijn wij voor het nieuwe begin
dat mogelijk is door het offer van onze Heer. Met Pasen mogen we verder met jubelzang: dé
feestdag van de christelijke kerk.
De kinderen hebben genoten van een paaslunch. Dank u wel ouders, voor al dat lekkers. Het
Voor nu: Fijne Paasdagen.
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Welkom
Wij mochten Vanessa en Ryan van Houdt verwelkomen bij ons op school.
We hopen dat jullie veel leren bij ons en dat jullie het goed naar je zin hebben.
Kent u nog jonge gezinnen? Vertel ze goede dingen over onze school. Een school kan niet
zonder kinderen!!!
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Corona
Het blijft spannend met corona en soms komt het dichterbij, omdat er getest wordt of omdat
er in de nabijheid corona is geconstateerd. Tot nu toe ontspringen we net de dans. Maar
regelmatig horen we van scholen waarbij klassen naar huis gestuurd moeten worden. Wees
daarom alert op de leefregels. Bij klachten kunnen kinderen zich laten testen. Dit gebeurt bij
kinderen via de voorneus. Bij een negatieve test kunnen de kinderen naar school. Wij
verplichten niet om over te gaan tot testen. Dat bepaalt u als ouder zelf. Bij niet testen mag
uw kind pas naar school als alle klachten over zijn.

TIP van een ouder: Misschien is het ook verstandig om als ouder een DigiD voor hun
kinderen aan te vragen, aangezien je dan een paar uur later de uitslag van de test al weet
via mijnadrz.nl.
Als je geen DigiD hebt moet je vaak een paar dagen wachten voordat de GGD je opbelt met
de uitslag.
Verder blijven we voorlopig nog werken met het continurooster.
Hanteren we de hygiëne regels:
•
•
•
•
•
•

Handen wassen met water en zeep bij binnenkomst, voor de pauze, na de pauze,
voor het eten, na het eten, na toiletgang en verder zoveel als nodig. Er hangen
posters in de klas en de toiletruimtes.
Hoesten in elleboogholte.
Snuiten in papieren zakdoek.
Niet aan je gezicht met je handen zitten.
Handen afdrogen met papieren handdoekjes.
Tafels en materialen worden elke dag extra schoongemaakt.

En hanteren we de thuisblijfregels:
•

Bij ziekte en/of verkoudheidsklachten blijft uw kind thuis. Zien we dat een kind alsnog
naar school komt of gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, dan
nemen we contact met u op en gaat uw kind naar huis. Dit geldt ook voor
personeelsleden.

We vragen een jarige te trakteren bij voorkeur een voorverpakte traktatie; we verplichten
het niet.
Voor schoolse feestelijkheden lukt het niet altijd alles voorverpakt te trakteren. Wij maken
dan de afweging ten voordele van de activiteit voor de kinderen.
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Belangrijke data
13 april
23 april
26 april t/m 07 mei
Kamp

13 en 4 mei
21 mei
24 mei

02 april t/m 05 april
Paasweekend
GMR
(aangepaste) Koningsspelen per groep. 13.30 uur uit!
Meivakantie
Er zijn nog geen zekerheden over het schoolkamp voor groep
6-7-8. Er is een kans dat deze geen doorgang kan vinden,
vanwege de maatregelen en/of omdat het kamphuis niet
geschikt is om afstand te houden tot de leerkrachten. We
denken na over mogelijke alternatieven: of voor de hele groep
of voor groep 8.
Hemelvaartvakantie
Studiedag: kinderen vrij.
Pinksteren

Foto’s

Nieuwsbrief maart-april 2021 CBS Het Kompas

www.cbshetkompas-ajp.nl

nr. 11 maart/april 2021

Nieuwsbrief maart-april 2021 CBS Het Kompas

