Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 30 juni
2017. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 26 juni centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal worden
bekrachtigd is: Goed gedrag in de gymzaal

In de gymzaal

respect




Ik kom rustig de gymzaal binnen.
Ik houd mijn handen en voeten bij
mezelf
Ik ben stil als een ander praat

verantwoordelijkheid






Ik steek mijn vinger op als ik wat wil
zeggen of vragen.
Bij “stop!”
stop ik direct met waarmee ik bezig
ben;
leg ik materiaal naast me neer;
ben ik stil
Ik blijf altijd in de gymzaal
Als ik naar de wc moet, vraag ik dat
eerst aan de juf of meester.

zelfstandigheid





Binnenkomen:
ik ga zitten op de rode lijnen
voor de basket tenzij anders
wordt gezegd.
Tijdens de les:
ik ga zitten op mijn billen naast
de onderdelen.
Einde les:
Ik ga rustig wandelend terug
naar de kleedkamer als de
leerkracht dat zegt

Feestelijke opening van de natuurspeeltuin
In de bijlage ziet u een uitnodiging.
Groene Speeltuin
Wat is er nu mooier, dat de naam die jij bedacht hebt de komende 10 jaar op een bord staat bij
de natuurspeeltuin. Wie weet er een mooie naam voor onze natuurspeeltuin? Schrijf de naam
van de natuurspeeltuin samen met je eigen naam op een briefje. Dit kun je inleveren in de doos
die op de balie staat. De onthulling van de naam vindt plaats tijdens de opening. (eeuwige
roem)
Formatie
Binnen het team worden de laatste puzzelstukjes gelegd, zodat wij aanstaande vrijdag aan u
bekend kunnen maken welke leerkracht voor welke groep staat volgend schooljaar.
Trefwoord
Komend weekend vieren we Pinksteren; het feest waarin we horen, dat Jezus’ volgelingen in
vuur en vlam gezet worden. In de geest van God mogen wij ons leven vormgeven.
Week 24 t/m 26 (12 t/m 30 juni): Vreugde en verdriet
Inhoud: Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over dat wat je gelukkig kan maken.
De verhalen van Job staan centraal.
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Ouderportaal
Wanneer de zomervakantie begint, op vrijdag 21 juli, wordt het ouderportaal gesloten. Dat
houdt in dat alle nieuwsberichten, documenten, foto’s etc. worden verwijderd. Wilt u foto’s
opslaan van uw kind(eren) die op het ouderportaal staan? Doe dit dan vóór 21 juli a.s.!
Hierna kan het helaas niet meer.
Huiswerk:

Agenda:

Datum

Groep Huiswerk

Elke week

1 /2

Donderdag

4, 5
en 6
5b

Maandag

5b

Letter van de week:
“a”
Spullen meenemen
voor lettertafel
Nieuwsbegrip op de
computer
Tafels 6/7/8
opzeggen
Toets Engels

Hele week

4a

Tafel van 4 leren

Donderdag

4b

Elke week

7 en 8

Tafels 3/4/6
opzeggen
Bloon op de
computer

Elke week

Nieuwsbegrip op de
Elke week

3

computer
Een leesblad.

Elke week

6/7

zie onlineklas.nl

Datum

Activiteit

27 juni

1e uur school dicht vanwege
de onderwijs-staking

3 en 4
juli
6 juli
7 juli
10-14 juli
17 juli
19 juli

Vriendel
ijke
groeten
namens
het
team,

19 juli
21 juli

Schoolfotograaf
PBS vergadering 14.30 uur
Rapport mee
Oudergesprekken
Kinderen maken kennis met
de volgende groep en
leerkracht.
Afscheidsmusical groep 8
Bedankochtend voor alle
vrijwilligers/ouders die ons
hebben geholpen dit
schooljaar.
Vanaf 11.45 uur hebben de
kinderen zomervakantie

Ellen Sonnemans (dir.)
Bijlage 1: uitnodiging opening Natuurspeeltuin
Bijlage 2: TT KidsFestival (betere versie als bijlage in het ouderportaal)

Email: directie.kompas@cogdrenthe.nl - twitter: kompasassen

CBS Het Kompas
Einthovenstraat 26
9402 BC Assen
0592 354234
Assen, 19-06-2017
Betreft: natuurspeeltuin

Geachte ouders en kinderen van Het Kompas,
We hebben goed nieuws voor alle kinderen van Het Kompas en onze buurtkinderen. Na
maanden van hard werken, kunnen we u vertellen dat onze natuurspeeltuin af is. Eindelijk
mogen de kinderen hier optimaal genieten en dat wordt al zeer enthousiast gedaan. Onze lang
gekoesterde wens is daarmee helemaal in vervulling gegaan.
Vrijdag 14 juli wordt de speeltuin officieel geopend door de wethouder M. Hoogeveen. Hier
willen we natuurlijk een feest van maken en daarom nodigen we de hele buurt uit om bij deze
opening aanwezig te zijn. U bent vanaf 13.00 uur van harte uitgenodigd om bij deze officiële
opening aanwezig te zijn.
Zoals u weet is de school vanaf 21 juli t/m 3 september dicht. We willen de ouders en kinderen
vragen om af en toe de planten wat water te geven. Dit kan met het water uit de pomp die in
de natuurspeeltuin is geplaatst.
We hopen u tijdens de opening te ontmoeten.
Met vriendelijke groeten,
Namens de speeltuincommissie
Ellen Sonnemans
Directeur van CBS het Kompas
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