Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 21 juli
2017. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 17 juli centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal worden
bekrachtigd is: Goed gedrag algemene basisverwachtingen (herhaling).

Basisverwachtingen

respect





verantwoordelijkheid

Ik luister naar de ander en
kijk de ander aan
Ik heb respect voor de ander,
die mag anders zijn dan ik
Ik houd mijn handen en
voeten bij mezelf
Ik ben eerlijk








Ik kom op tijd
Ik loop rustig door de school en op
de trap
Ik ga netjes om met materialen
Ik laat alle ruimtes netjes achter
Ik doe mee met het stilteteken
Ik ben op school om te leren

zelfstandigheid



Ik maak mijn taak af
Ik vraag om hulp als ik dat
nodig heb

Opening natuurspeeltuin
Vandaag was de feestelijke opening van de natuurspeeltuin;
Het Kompasparadijs.
We willen de ouders van de commissie natuurspeeltuin, die
zich dit jaar ontzettend vaak en hard hebben ingezet voor dit
project met dit prachtige resultaat, heel hartelijk bedanken.
Zonder jullie hulp was dit niet zo snel en zo goed voor elkaar
gekomen! En wat hebben de kinderen hier een plezier van; er
wordt daar zo heerlijk gespeeld!
In het speellokaal is een tentoonstelling ingericht met foto’s
van de totstandkoming van de natuurspeeltuin. Deze is
volgende week nog te zien. Kom gerust even kijken.
Toegang ouderportaal
Het komt nog steeds voor dat ouders geen toegang hebben tot het ouderportaal. Bij het
inplannen van oudergesprekken en het bekijken van foto’s heeft u echt een inlog nodig. Wilt u,
als u nog geen inlog heeft, uw e-mail, uw naam én de naam van uw kind(eren) aan ons
doorgeven (op papier via de leerkracht of per mail naar juf Mariët; m.mulder@cogdrenthe.nl)?
Dan krijgt u een mail waarin u uw account kan activeren. Deze e-mail komt nogal eens in de
box ‘ongewenste mail’ of ‘spammail’ (m.n. bij hotmail, outlook en live accounts). Eén van de
vaders heeft zijn emailadres doorgegeven, maar we hebben vergeten om zijn naam toe te
voegen. Er zit ‘haag’ in zijn adres. Graag uw naam naar ons mailen vanuit uw adres, anders
kunnen we de naam en het adres niet koppelen. Alvast bedankt!

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

Ophoging groepen
Op maandag 17 juli van 10.30 – 11.45 uur hebben we een kennismakingsmoment. Alle
kinderen (ook de kinderen die na de zomervakantie op school komen) gaan naar het lokaal en
naar de leerkracht(en) die ze volgend schooljaar hebben.
Er worden kennismakingsspelletjes gespeeld en er wordt een verjaardagskalender gemaakt. Op
die manier hopen we dat iedereen ontspannen uit kan zien naar de eerste schooldag.
Lieve ouders van het Kompas
Waar ik een half jaar geleden schreef dat ik ruimte nodig had voor mezelf, kan ik nu schrijven
dat ik enigszins probeer weer terug te komen in de ‘gewone wereld’. Dit gaat nog steeds met
vallen en opstaan en vooral met veel tranen, maar die stromen vooral thuis. Ik heb, na een
aantal maanden van diep zwart, weer wat energie en zelfs zin om op school aan de slag te
gaan. De Arbo-arts blijft mij voorlopig argwanend in het oog houden, omdat ik van nature
geneigd ben teveel hooi op mijn vork te nemen, maar zelfs ik heb geleerd om nee te zeggen en
goed voor mezelf te zorgen. Ik zit niet in het eind van mijn rouwperiode, want daar komt voor
mijn gevoel nooit een eind aan en dat hoor ik ook van mensen die al jaren geleden een kind
hebben verloren. Maar ik heb voornamelijk uitgerust van het eerste verschrikkelijk jaar zonder
Lonneke en hopelijk wat energie opgedaan voor de komende verschrikkelijke jaren zonder
Lonneke.
Gistermiddag hebben we de rechtszaak gehad waarin de jongen die ons meisje heeft
aangereden, is aangeklaagd. De uitslag is over twee weken. In het DvhN en de Asser Courant
(op internet) zijn verslagen te vinden van dit proces.
Tot december gaan mijn man en ik maandelijks naar Den Bosch voor een bijeenkomst van een
lotgenotengroep, georganiseerd door slachtofferhulp.
Na 18 december 2015 is ons leven totaal verwoest en over de kop gegaan. ‘Welkom in mijn
wereld’, zeg ik dan ook tegen een ieder die het maar horen wil. Maar ik ben wel blij dat ik kan
melden dat Het Kompas ook weer deel uit gaat maken van mijn wereld. Als u mij een keer
tegenkomt en u wilt mij iets vragen of zeggen, schroom dan niet hoor. De vraag: “Hoe gaat het
met je”, blijft de meest lastige vraag voor mij om te beantwoorden, maar geeft wel aanleiding
tot vaak mooie gesprekken. Ik praat graag over Lonneke en over ‘mijn wereld’, het helpt me
verder wanneer ik merk dat ook anderen de naam van onze mooie dochter blijven noemen.
Dank voor alle lieve reacties.
Juf Marleen
Foto’s van vroeger
Er zijn heel wat kinderen die hebben meegedaan met de fotowedstijd! Ontzettend leuk te zien
dat er regelmatig kinderen en ouders stonden te kijken naar de foto’s. Maar… wie is nou wie?
1 = juf Rianne
2 = juf Marike
3 = juf Tineke
4 = juf Jenny (rechts)
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5 = juf Katy
6 = juf Ellen
7 = meester Auke
8 = juf Ali (rechts)

9 = juf Irma
10 = juf Mariëlle
11 = juf Alice
12 = juf Mariët
13 = juf Marjanneke
Er zijn 17 formulieren ingevuld. De één met wat meer fouten dan de ander 
We kunnen als winnaars uitroepen Marleen en Ilse uit groep 5a! Allebei met wel 12 goed!
Gefeliciteerd meiden! Jullie mogen maandag bij juf Ali langskomen voor een prijsje.
Datum
17 juli
19 juli
19 juli
21 juli

Activiteit

Agenda

Kinderen maken kennis met
de volgende groep en
leerkracht.
Afscheidsmusical groep 8.
Bedankochtend voor alle
vrijwilligers/ouders die ons
hebben geholpen dit
schooljaar. 12.00 uur.
Vanaf 11.45 uur hebben de
kinderen zomervakantie.

Vriendelijke groeten namens het team,
Ellen Sonnemans (dir.)
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