Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 6 okt
2017. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 2 oktober centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal
worden bekrachtigd is: Goed gedrag in de hoeken (onderbouw)

In de hoeken

respect


verantwoordelijkheid

Ik praat met gedempte stem





Ik speel samen
Ik speel in de gekozen hoek
Ik gebruik het materiaal
waarvoor het bedoeld is

zelfstandigheid


Ik ruim vlot en netjes op

Goed gedrag op het leerplein (bovenbouw)

Op het leerplein

respect


verantwoordelijkheid

Ik praat met gedempte stem




Ik ga netjes met spullen om
Ik laat mijn werkplek netjes
achter

zelfstandigheid
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Ik werk gericht aan mijn
taak

Nieuws uit de school

Drentse excellentie
Vorige week vrijdag hebben we uit handen van
gedeputeerde Cees Bijl het bordje ‘Deelnemer Drents
Excellentietraject’ ontvangen. Binnenkort zal het
naast de ingang prijken (alvast dank aan de ouder,
die dat voor ons gaat doen)!

Kiss and Ride strook
Rond de schooltijden is het bij Het Kompas erg druk met auto’s waarmee de schoolkinderen
worden gebracht en gehaald. Schoolgaande fietsers en voetgangers ervaren dit als onveilig.
Door de aanleg van een Kiss and Ride strook in 2012 is er meer duidelijkheid voor fietsers en
voetgangers. De strook ligt tussen de aansluiting met de Nobellaan en de ingang van de school.
Auto’s mogen dan alleen op de rijbaan stoppen om de kinderen direct te laten uitstappen of
instappen. Daarna moeten ze doorrijden. Parkeren is niet toegestaan op de Kiss and Ride
strook. Parkeren kan alleen nog in de parkeervakken van de Einthovenstraat of in de
parkeervakken aan de Nobellaan. Door de Kiss and Ride strook is de Einthovenstraat nabij de
school overzichtelijker en verkeersveiliger. Zou u zo vriendelijk willen zijn zich aan deze regels
te houden?
UITNODIGING VOOR ALLE OUDERS!!!
Op vrijdag 20 oktober wordt er weer een tentoonstelling en presentaties gehouden voor de
ouders / verzorgers van alle kinderen van Het Kompas van 12.45 uur tot 13.30 uur. Met
Topondernemers in de middenbouw wordt gewerkt over het thema “Vakantie” en in de
bovenbouw over het thema “Reizen”. Daarnaast zijn wij in alle groepen de komende weken
druk bezig met het thema “Gruwelijk Eng” van de Kinderboekenweek. De werkstukken en
presentaties zullen ook op dit moment tentoongesteld worden.
We hopen jullie allemaal te zien de 20e!
Bericht van Biblionet
Biblionet Drenthe heeft ons laten weten dat de usb-stick met o.a. leerling gegevens, die vorige
week kwijt leek te zijn, teruggevonden is. Het is hiermee uitgesloten dat de data worden
misbruikt.
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De situatie van afgelopen week is voor Biblionet Drenthe en de betrokken bibliotheken (maar
ook voor ons) aanleiding om de procedures en afspraken rond privacy nog verder aan te
scherpen.
Herinnering regels medicijnverstrekking
Het gebeurt nog weleens, dat leerkrachten gevraagd wordt een medicijn toe te dienen aan een
kind. Dit mogen wij niet zomaar doen; wij zijn geen verpleegkundigen. Op school kunt u, als
het nodig is, daarom vragen voor een ‘toestemmingsformulier medicijn instructie’. Daarop geeft
u aan, welk medicijn op welk moment aan uw kind gegeven mag worden door de leerkracht.

Nieuws uit de klassen

Gr 4
De informatieavond van groep 4 stond helaas verkeerd vermeld in de nieuwsbrief. In de
jaarplanning stond de 28e en in de nieuwsbrief de 26e. De 28e september was de juiste datum.
Excuses voor deze onjuiste vermelding. 
Alle groepen
Via de kriebel-moeders hebben wij vernomen dat er in diverse klassen toch neten en/of luizen
zijn geconstateerd. Graag extra aandacht hiervoor!
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.
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Voor in de agenda

Datum

Groep

Huiswerk

Elke week

1/2

Elke week

5 t/m 8

27 sept

5 a/b

9 okt

6

Spullen mee voor
lettertafel met de
letter “g”
Woordenschat
nieuwsbegrip
Tafel van 3 en 6 vlot
uit het hoofd kennen
tafel van 4 en 5
kennen! (toets)

Huiswerk

Agenda

Datum
2 okt
2 okt
3 okt
4 okt
4 okt
4 okt
5 okt
6 okt
9 okt
9 okt

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

12 okt
13 okt
18 okt
20 okt
23-27 okt

Activiteit
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!
8.45-10.15 les
duurzaamheidscentrum gr 6
MR en OR vergadering 19.30
uur
10.45-11.45 les
duurzaamheidscentrum gr 5
Opening schoolbieb
Open dag
Tentoonstelling
Topondernemers
herfstvakantie
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Extern nieuws
Weekend van de wetenschap
Op 7 en 8 oktober zijn er veel interessante activiteiten in heel Nederlnad. Kijk op
http://www.hetweekendvandewetenschap.nl/activiteiten voor meer informatie.
In de buurt op zondag 8 oktober:
https://www.hetweekendvandewetenschap.nl/activiteiten/lofardag aan de Exloerweg tussen
Exloo en Buinen.
https://www.hetweekendvandewetenschap.nl/activiteiten/sterren-kijken-bij-daglicht bij de
radiotelescoop in Dwingeloo.
Maar ook in de stad Groningen wordt er van alles georganiseerd. Genoeg te doen voor jonge
wetenschappers!
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