Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 29 sept
2017. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 25 september centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal
worden bekrachtigd is: Goed gedrag op het toilet

Toiletten

respect



verantwoordelijkheid

Ik laat de wc netjes achter
Ik laat anderen op de wc met rust







Ik zit op de wc-pot
Ik trek door als ik klaar ben
Ik was mijn handen met zeep
Ik gebruik water alleen voor het wassen van
mijn handen
Ik ga direct terug naar de klas als ik klaar
ben

zelfstandigheid


Ik meld het als er iets mis is bij de
leerkracht

Nieuws uit de school
Gevonden
voorwerpen
liggen op het
leerplein boven.
Jassen, laarzen,
gymkleding enz.
Volgende week
wordt weggebracht
wat niet is
opgehaald.
Beste ouders, verzorgers,
Wij zijn als school op de hoogte gesteld van een mogelijk datalek bij Biblionet Drenthe,
waardoor mogelijk leerlinggegevens in handen van derden zijn gevallen. Het gaat om gegevens
die wij als school in verband met de Bibliotheek op school aan de Bibliotheek verstrekt hebben.
Deze gegevens zijn gedeeld met de Bibliotheek om het uitlenen van boeken aan uw kind(eren)
mogelijk te maken. Het gaat bij ons alleen om de naam en geboortedatum.
Biblionet Drenthe heeft melding gedaan van dit mogelijke datalek bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Ons schoolbestuur zal dit ook doen.
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Biblionet Drenthe én de betrokken bibliotheken nemen alle denkbare voorzorgsmaatregelen om
de toegang tot de gegevens te blokkeren. Zowel de school als Biblionet Drenthe betreuren dit
incident ten zeerste.
Het is altijd verstandig om op te letten of uw persoonsgegevens worden misbruikt. Als u denkt
dat dit gebeurt, meld dit dan bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.bibliothekendrenthe.nl/datalek.
Vriendelijke groet,
Directie Het Kompas

Nieuws uit de klassen
E-waste race
Groep 7 doet van mee met de E-waste race. Zie voor verdere informatie de vorige nieuwsbrief.
Meld de kinderen van groep 7 wat u aan oude elektronica hebt liggen, dan kan het worden
gehaald. U kunt het natuurlijk ook komen brengen.
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Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs

Week t/m 29 sept.: Vooruitkijken
Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor?
Bijbelverhalen ter ondersteuning van dit thema: Verhalen uit Numeri en Deuteronomium.

Voor in de agenda
Huiswerk

Agenda

Datum

Groep

Huiswerk

Elke week

1/2

Spullen mee voor
lettertafel met de
letter “b”
Woordenschat
nieuwsbegrip
Tafel van 3 en 6 vlot
uit het hoofd kennen
zie onlineklas.nl

Elke week

5 t/m 8

27 sept

5 a/b
6

Datum
26 sept
27 sept
28 sept
28 sept
2 okt
2 okt
3 okt
4 okt

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

4 okt
4 okt
5 okt
6 okt
18 okt
23-27 okt

Activiteit
19.30 uur Informatieavond
groep 1 t/m 4 en 8
Groep 6 juf Mariët
Natuurschool uitje (zie
ouderportaal)
’s morgens:
jeugdverpleegkundige
aanwezig
19.30 uur Informatieavond
groep 5 t/m 7
8.45-9.45 les
duurzaamheidscentrum gr 7
9.45-10.45 les
duurzaamheidscentrum gr 5/6
10.45-11.45 les
duurzaamheidscentrum gr 7
10.45-11.45 les
duurzaamheidscentrum gr 5
12.15-13.15 les
duurzaamheidscentrum gr 4
Start Kinderboekenweek
Dag van de leraar
Actiedag PO in actie –
kinderen vrij!
Studiedag team Kompas.
Kinderen vrij!
Open dag
herfstvakantie
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Extern nieuws

n.v.t.
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