Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 7 juli
2017. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 3 juli centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal worden
bekrachtigd is: Goed gedrag “boeken lenen”

Bij de boekenkast

verantwoordelijkheid

respect



Ik ben stil
Ik laat anderen rustig
een boek uitzoeken




Ik zet alle boeken netjes
terug op de goede plaats
Ik ga netjes om met het
boek

zelfstandigheid


Ik kies vlot een
boek

Groepsindeling voor volgend schooljaar
Hieronder wordt de nieuwe groepsindeling voor volgend schooljaar bekend gemaakt. Maarrr….
wij hebben een leuke “De grote wie krijgt wie show” voor jullie klaarstaan! Oftewel een video
waarin bekend wordt gemaakt welke leerkracht volgend schooljaar voor welke groep staat. De
video is via onderstaande link te bekijken:

https://youtu.be/MApXZkfumI4
In onze schoolgids staat, dat we in de kleutergroepen bewust werken met gecombineerde
groepen en in de andere groepen het liefst met jaargroepen. Dat idee kunnen we echter niet
altijd waarmaken en dat heeft te maken met het aantal kinderen per groep.
Zoals het er nu naar uitziet telt de totale toekomstige groep 3 41 kinderen, de groep 4 38
kinderen, de groep 5 33 kinderen en de groep 6 35. Deze aantallen zijn te groot voor enkele
groepen en te klein om ze allemaal te splitsen in enkele groepen. In verband hiermee worden
de kinderen opnieuw ingedeeld en zal er volgend jaar op Het Kompas gewerkt worden met een
groep 3, een combinatiegroep 3/4, een groep 4, een groep 5, een combinatiegroep 5/6 een
groep 6, een groep 7 en een groep 8.
Deze keuze is niet uit de lucht komen vallen. Alle mogelijke varianten zijn de revue gepasseerd.
Na alles vanuit diverse perspectieven te hebben bekeken, zijn wij tot deze keuze gekomen.
De drie groepen 1/2 zullen worden begeleid door juf Tineke (4 dagen) en juf Jaqcueline (1
dag), door juf Irma (3 dagen) en juf Suzanne (2 dagen) en door juf Marjanneke (3 dagen) en
juf Willeke (2 dagen).
De groep 3 wordt begeleid door juf Jenny (4 dagen) en juf Martine (1 dag).
De combinatiegroep 3/4 door juf Ali (4 dagen) en juf Martine (1 dag).
De groep 4 door juf Rohani (3 dagen) en juf Marielle (2 dagen).
De groep 5 zal worden begeleid door juf Alice (4 dagen) en juf Suzanne (1 dag).
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Meester Mark is de vaste leerkracht op de combinatiegroep 5/6 en is op alle dagen aanwezig.
Juf Bea zal langzaamaan de draad weer gaan oppakken in deze groep op de maandag, dinsdag
en woensdag. Zoals u ziet heeft deze vrij kleine groep (rond de 20 kinderen) 2 vaste
leerkrachten. Daarnaast zal de onderwijsassistent bijna 3 morgens beschikbaar zijn om de
leerkracht te ondersteunen bij onderwijskundige en/of organisatorische zaken. Kortom, er zijn
meer handen in de klas dan die van de juf en meester alleen.
Juf Mariët zal groep 6 gaan begeleiden (4 1/2 dagen) met juf Willy (1 (mid)dag).
Groep 7 krijgt juf Marike (3 dagen) en juf Marloes (2 dagen) en groep 8 juf Marleen (4 dagen)
en juf Marloes (1 dag).
In samenwerking met de leerkrachten, de directie en de IB-er van de school wordt een
zorgvuldige verdeling gemaakt bij de leerlingen. Er wordt nauwkeurig gekeken naar vriendjes
en vriendinnetjes, naar onderwijsbehoeften, naar dynamieken tussen leerkracht en/of kinderen.
We kijken ook of het kind eventueel een broertje of zusje in de groep heeft en er wordt
gestreefd naar een evenredige jongens/meisjesverdeling. Ook de kinderen die al vaker in een
gecombineerde groep hebben gezeten proberen we nu in een enkele groep te plaatsen.
Tenslotte willen we u meegeven dat we gedurende het jaar meer willen gaan werken met
verschillende niveau-instructiegroepen. Dit houdt in dat kinderen voor bepaalde vakken
mogelijk naar een ander lokaal gaan om samen met een aantal kinderen uit verschillende
groepen/parallelgroepen instructie te krijgen.
Juf Lisette gaat per volgend schooljaar op CBS de Scharmhof werken. Juf Katy gaat genieten
van een welverdiend pensioen.
We gaan ervanuit dat u vertrouwen hebt in de gang van zaken en spreken de hoop bij u uit u
bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.
Groep 8
Groep 7
Groep 6

maandag
Juf Marleen
Juf Marike
Juf Mariet

dinsdag
Juf Marleen
Juf Marloes
Juf Mariet
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Groep
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Juf Alice
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Marjanneke
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Jacqueline
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4
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Juf Marloes
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Juf Marike
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Meester
Mark

Juf Alice
Juf Rohani
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Woensdag
Juf Marleen
Juf Marloes
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middags Juf
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Juf Alice
Juf Rohani
Juf Ali
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Juf
Marjanneke
Juf Tineke

Juf
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Juf
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Juf

Juf
Juf
Juf
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Juf Tineke

Juf Tineke

Juf Susanne

Juf Susanne

Juf Irma
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Susanne
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Jenny
Willeke

Alice
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Martine
willeke

Schakelklas: Juf Willy
Plusgroep Juf Marielle
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DE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT!
Op 3 en 4 juli komt de schoolfotograaf. U ontvangt een zo snel mogelijk na het fotograferen
een persoonlijk wachtwoord met code waarmee u via internet de schoolfoto's van uw kind kunt
bestellen.
Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van te maken, zodat de
inlogcode en wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt.
Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een voordeelset van de individuele foto de
klassenfoto gratis! Ook kunt u via internet andere formaten foto’s, canvas, verschillende soorten
plaatmateriaal, broodbakjes met naam en dergelijke bestellen.
Onderstaand ziet u de achtergrond van dit jaar. Felle kleuren staan hier erg mooi bij.
Om 7.45 uur is de fotograaf aanwezig. Vanaf 8.15 uur zijn zij er klaar voor om de eerste
kinderen te ontvangen.
We hebben de volgende indeling gemaakt, zodat u hier met de kleding rekening mee kunt
houden:
Maandag
- 8.15-groep ½ a
- 08.45 groep ½ b
- 09.15 groep ½ c
- 09.45 groep 3 a
- 10.15 groep 3 b
- 10.45 groep 4
- 11.15 groep 4/5
- 11.45 groep 5
- 12.15 groep 6/7
- 12.45 groep 7/8
- 13.45 uur broer-zus foto’s van buitenaf. (Alle broert
Dinsdag
- 08.15 uur broer-zus foto’s van kinderen die op school zitten
- 14.00 uur Teamfoto
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Vakantierooster schooljaar 2017-2018
Vakantie

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart (in
meivak)
Pinkstervakantie
Zomervakantie

periode
eerste dag

laatste dag

23-okt
25-dec
26-feb
30-mrt
27-apr
10-mei

27-okt
05-jan
02-mrt
02-apr
09-mei
11-mei

21-mei
23-jul

21-mei
31-aug

Studiedagen (kinderen vrij): 6 oktober ’17, 22 november ’17, 3 april ’18, 22 en 25 juni ’18 en er
is nog een COG Drenthe personeelsdag die wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.
Feestelijke opening van de natuurspeeltuin
Graag willen we u alvast attenderen op de feestelijke opening van de natuurspeeltuin. De
opening zal zijn op 14 juli om 13.00 uur. Wethouder M. Hoogeveen zal samen met de jongste
en de oudste leerling van de school de speeltuin officieel openen.
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).
Berenbieb
Woensdag 5 juli is de laatste keer Berenbieb van dit schooljaar. De kinderen krijgen geen
nieuw boekje meer mee naar huis. Wilt u de kinderen het tasje en het geleende boek
meegeven? Na de vakantie zullen de tasjes weer worden uitgedeeld en starten we weer met
het uitlenen van de boekjes.
We willen bij deze de ouders die dit schooljaar hebben meegeholpen bij de Berenbieb bedanken
voor hun hulp!
Trefwoord
Week 27 en 28 (3 t/m 14 juli): Huis (wisselthema)
Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en
gemeenschap.
Uit de bijbel: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 20); Kloppen op de deur
(Lucas 11); In huis bij een Farizeeër (Lucas 14).
Week 29: Slotweek
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.
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Huiswerk:

Agenda:

Datum

Groep Huiswerk

Elke week

1 /2

Hele week

4, 5
en 6
5a

Letter van de week:
“a”
Spullen meenemen
voor lettertafel.
Nieuwsbegrip op de
computer.
Alle tafels herhalen.

Hele week

5b

Tafels 1-4 opzeggen.

Hele week

4a

Tafel van 4 leren.

Hele week

4b

Elke week

7 en 8

Elke week

Elke week

3

Tafels opzeggen die
je kent.
Bloon op de
computer
Nieuwsbegrip op de
computer.
Een leesblad.

Elke week

6/7

zie onlineklas.nl

Datum

Activiteit

3 en 4
juli

Schoolfotograaf.

5 juli
6 juli
7 juli
10-14 juli
17 juli
19 juli

Laatste keer Berenbieb; tasje
met boek inleveren.
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.

Vriendel 19 juli
ijke
groeten
namens 21 juli
het
team, Ellen Sonnemans (dir.)
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