Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 15 sept
2017. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 11 september 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

Welkom
Misschien hebt u het gehoord op Radio 1?
Afgelopen maandag zijn we enthousiast gestart met het zingen van ons schoollied:
Welkom allemaal hier bij ons op Het Kompas
Wees wie je bent, op het plein en in de klas.
We werken en we helpen, we maken veel plezier.
Dit is een fijne school, met alle kind’ren hier!
We wensen kinderen, ouders en leerkrachten een heel goed jaar samen!
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Correctie normering opbrengsten IEP eindtoets
In onze schoolgids vermelden we altijd de resultaten van onze eindtoets groep 8. Voor de
beoordeling van deze resultaten gebruikt de inspectie normtabellen. Voor de IEP toets betreft
dit de normtabel die is vastgesteld in 2015. Het is gebleken dat de schoolgemiddelden van de
scholen die de IEP eindtoets 2017 hebben gemaakt, onvoldoende aansluiten bij deze
normtabel. De beoordeling van de eindresultaten doet geen recht aan de prestaties van de
school. In overleg met de inspectie, Bureau ICE, de Expertgroep PO en het Ministerie van OCW
is besloten een correctiefactor op het schoolgemiddelde toe te passen. Voor ons betekent dit
een verbetering van onze score 81,5 (zoals in de schoolgids staat) naar de huidig vastgestelde
score van 84,1! Dit is ruim boven de nieuw vastgestelde ondergrens van 77,9.
PO in actie – 5 oktober kinderen vrij
Zoals u vast al heeft gehoord of gelezen willen de werkers in het basisonderwijs van de
overheid een goed besluit over:
1. Een eerlijker beloning van leerkrachten
2. Vermindering van werkdruk
Wij ondersteunen deze actie van harte. Immers, voor onze kinderen willen we het beste
onderwijs, dat gegeven wordt door goed opgeleide en gemotiveerde leerkrachten. We willen
graag dat het beroep aantrekkelijk is, zodat er voldoende leerkrachten zijn in de toekomst.
Verder willen we dat de klassen kleiner worden en er meer handen in de klas komen. En dat de
hoeveelheid administratie tot een minimum beperkt kan worden.
Aangezien de actie in juni in onze ogen nog veel te weinig heeft opgeleverd is 5 oktober
uitgeroepen tot landelijke actiedag.
We begrijpen, dat het voor u als ouders lastig is om voor deze dag opvang te moeten regelen.
We hopen dat u, net als wij, achter de doelstelling van deze dag staat. Met de studiedag, die op
6 oktober al gepland stond, kunt u met uw kinderen gaan genieten van een lang weekend vrij!
Trefwoord
Inhoud levensbeschouwelijke lessen: De schooldeur gaat open: een goede start gewenst!

Bijbelverhaal onderbouw:

Het begint klein (Marcus 4, 30-34)

Bijbelverhaal middenbouw:

Twaalf leerlingen alleen op pad (Lucas 9, 1-6 en 10)

Bijbelverhaal bovenbouw:

Oefenen (Lucas 9, 1-6 en 10)
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E-waste race
Groep 7 doet van mee met de E-waste race.
Iedereen kent het wel, je hebt nog wat oude elektronica rondslingeren. Een oud telefoontje,
kapotte dvd-speler of wekker bijvoorbeeld. Toch schiet het er iedere keer weer bij in om deze
elektronische apparaten, ook wel e-waste genoemd, weg te brengen.
De E-waste race is een wedstrijd tussen scholen in een regio om zoveel mogelijk elektronisch
afval bij mensen uit de buurt op te halen. Tijdens een E-waste race kunnen buurtbewoners hun
rondslingerende elektronisch afval aanmelden op deze website. De school scoort hier punten
mee die op deze site worden bijgehouden. De kinderen krijgen in deze periode ook gastlessen
over de thema’s afval en duurzaamheid. Na vier weken wordt de winnaar bekend die een toffe
schoolreis wint. Er komt een container op school te staan waar de kinderen het materiaal in
verzamelen. Zo maakt de E-waste race het inzamelen van elektronisch afval leuk, leerzaam en
gemakkelijk.
Gouden weken - omgekeerde oudergesprekken
Aankomende maandag krijgen alle kinderen een brief mee naar huis met daarin informatie over
de omgekeerde oudergesprekken die van 18 t/m 22 september plaats vinden. Van u wordt
verwacht dat u de vragen over uw kind(eren) invult en meeneemt naar het oudergesprek.
Vanaf aankomende maandagmiddag 15 uur kunt u zich inschrijven voor deze oudergesprekken.

Er zijn verschillende bijlagen van externen te vinden onderaan deze nieuwsbrief.
Agenda
Datum
4 sept
13 sept
13 t/m
15 sept
18, 19,
20 en 22
sept
21 sept
26 sept
27 sept
28 sept
5
oktober
6
oktober

Activiteit
Start schooljaar
Open ochtend voor
peuterouders
Groep 8 gaat op kamp
Omgekeerde
oudergesprekken
Groep 1 t/m 7 op schoolreis
Informatieavond groep 1
t/m 4
Groep 6 juf Mariët
Natuurschool uitje (meer
info volgt)
Informatieavond groep 5
t/m 8
Dag van de leraar
Actiedag PO in actie –
kinderen vrij!
Studiedag team Kompas.
Kinderen vrij!

Vriendelijke groeten namens het team,
Ellen Sonnemans (dir.)
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Extern nieuws
Turntalent gezocht!
Hou je van koprollen, op de kop staan en hangen aan de rekstok? Dan is
turnen misschien wel de sport voor jou! Wil je het eens proberen? Geef
je dan op voor de Talententestdag van gym- en turnvereniging Omnigym in
Assen. In een echte turnzaal ervaar je welke oefeningen er gedaan worden
op turnen en kun je je kunsten laten zien. Naar aanleiding van deze les
kunnen kinderen uitgenodigd worden voor een van onze selectiegroepen.
Dus lijkt het je leuk om te turnen, geef je dan nu op!
Wie:
Meisjes geboren in 2009, 2010, 2011 of 2012
Wanneer: Zaterdag 30 september van 15.30-17.00 uur
Waar:
Turnzaal in sporthal de Timp (Thorbeckelaan 2, 9402 ER
Assen)
Wilt u uw dochter opgeven? Stuur dan een mail naar
sportimpuls@omnigym.nl en vermeld daarin de naam, geboortedatum,
telefoonnummer (voor noodgevallen) en een mailadres van uw dochter
-Met sportieve groet,
Turncommissie Omnigym Assen
http://www.omnigym.nl
Maaike Jongman-Grob
Andrea Hut
Lettie Koster
Danielle Huizinga
Mirella van der Veen
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Geachte Dame/Heer,
Herinnering,
Vanuit de netwerktafel Noorderpark is het idee ontstaan om evenals vorig
jaar een Buurtfeest te organiseren bij het Wijkcentrum de Componist.
Voor zaterdag 23 september a.s. is gekozen omdat het dan ook Nationale
Burendag is. Tevens houdt de Componist die dag open huis.
Voor kinderen tot 15 jaar is tijdens het Buurtfeest een gekostumeerde
optocht op de fiets door een gedeelte van de wijk.
Het Buurtfeest zal beginnen om 10.00 uur en zal eindigen om 16.00 uur.
De optocht voor de kinderen staat gepland om 11.00 uur.
Wanneer de kinderen arriveren bij de Componist kunnen zij gebruik maken
van en luchtkussen en van verschillende spelonderdelen.
Inmiddels zijn voor het Buurtfeest 30 kramen besteld en ook is een muziek
en zangduo vastgelegd.
Iedere instelling die gebruik maakt van de netwerktafelbijeenkomst kan
gratis een kraam reserveren.
Wil men echter een kraam reserveren voor commerciële doeleinden dan
wordt een bedrag van € 10,00 in rekening gebracht.
Mocht er van uw zijde belangstelling zijn voor het promoten van uw
instelling meldt u zich dan zo snel mogelijk aan.
U kunt dat doen via het E-mal adres: activiteiten@noorderparkassen.nl
Namens de organisatie,
Harry Heijes, Vaart Welzijn, Buurtwerker Noorderpark/Peelo.
Sietze van der Velde, Coördinator Activiteiten BBVN.
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Geacht schoolbestuur,
Wij, van Dansschool Ingeborg uit Assen geven dansles in, de voor
kinderen populaire dansstijlen modern, diverse streetdance stijlen en
breakdance. Wij schrijven u aan omdat dansen erg populair is geworden
omdat het niet alleen een fysieke sport is maar ook op het psychische vlak
een heel positieve uitwerking heeft op kinderen aangezien dansers ook met
emoties werken. Wij bieden u de kans op deze nieuwe ontwikkelingen in te
gaan en kunnen diverse workshops op scholen geven.
Op dit moment is er een breakdance les/workshop voor de groepen 1 tot
en met 4 die scholen kunnen boeken in september en oktober 2017.
Er is weinig aanbod voor sport voor deze leeftijdscategorie in Assen met
uitzondering van zwemles. Het is juist zo belangrijk dat kinderen jong leren
te bewegen, zich leren te uiten en om buiten te sporten. Was dit een
aantal jaren geleden minder noodzakelijk, er is nu veel veranderd.
Breakdance is een sport waarbij het gehele lichaam gebruikt wordt en dus
heel geschikt voor jonge kinderen. Breakdance is een vorm van bewegen
die op straat uitgevoerd kan worden. Als kinderen hierin wat bedreven
worden, kunnen ze in pauzes op het schoolplein en later op straat elkaar
uitdagen in “battles”. Deze leuke vorm van bewegen heeft al veel kinderen
in de steden weer naar buiten en naar elkaar gebracht. Het heeft veel
kinderen ook geholpen emoties te verwerken. In het Noorden is dit nog
wat minder populair. Daar willen wij als dansschool graag verandering in
brengen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat kinderen te weinig bewegen,
dat sporten het beste op jonge leeftijd geleerd kan worden en dat dans
helpt emoties te verwerken.
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dinsdag 22 november 2016 | NTR | Laurens Gaukema
Slechts 28 procent van onze kinderen beweegt voldoende. Een bedroevende conclusie van een
internationale studie waar Nederland voor het eerst aan deelnam. In de studie werden
Nederlandse kinderen met die van 38 andere landen vergeleken. Het probleem is niet dat er te
weinig materiaal beschikbaar is (speeltuin, park, sportinfrastructuur). Daar scoort Nederland het
beste in van alle landen. Nederlandse kinderen zijn ook kampioen in het zich actief verplaatsen.
Tachtig procent van hen fietst of loopt naar school (of een andere plaats) in plaats van met de
auto gebracht te worden. Verder sporten onze kinderen in hoge mate (74 procent).
Wat is er dan wel aan de hand? "Heel wat ouders denken onterecht dat hun kind daarmee al
voldoende beweegt," zegt inspanningsfysioloog Tim Takken van het Wilhelmina
Kinderziekenhuis en mede-auteur van de studie. "Als je wilt dat je kind dat echt doet, dan komt
het er op neer dat je zijn of haar hart dagelijks minstens een uur harder moet laten pompen
dan wanneer het zich in een rusttoestand bevindt. Dat is de internationale norm die
onderzoekers hanteren."
Volgens Takken hoef je ook niet ver te zoeken om het povere cijfer van 28 procent te
verklaren. "Het buitenspelen verliest het van de tablet, tv en computer. Ouders mogen dan een
gerust gevoel hebben als hun kinderen zich op de bank koest houden, het gaat echt ten koste
van de lichamelijke beweging. Scholen zouden bovendien een belangrijke bijdrage
kunnen leveren door betere gymlessen en meer activiteiten tijdens de pauzes te
organiseren."

les?

Heeft u interesse in deze breakdance

Dan kunt u contact opnemen met Dansschool
Ingeborg via mail:
dansschoolingeborg@hotmail.com.

We vragen voor deze workshop een onkostenvergoeding van slechts 25 euro per uur. Ook andere workshops kunnen
geboekt worden.
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