Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 20 okt
2017. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 16 oktober centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal
worden bekrachtigd is: Goed gedrag tijdens het binnenkomen

respect


verantwoordelijkheid


Ik geef de leerkracht een
hand




Ik sta in de rij als de bel
gaat (bovenbouw)
Ik doe mijn beker in de
bak (onderbouw)
Ik doe mijn tas in de
mand (onderbouw)

zelfstandigheid




Ik ga naar mijn plaats
en pak mijn boek
(bovenbouw)
Ik ga naar mijn plaats
en ga aan het werk
Ik ga op mijn stoel
zitten (onderbouw)

Nieuws uit de school
Wij zijn trots op alle leerlingen van onze school, maar deze week extra trots op Cem uit
groep 7. Gefeliciteerd Cem!!! Hieronder het bericht uit de krant:

Jonge Asser hiphoppers van Team Kingsize pakken
Nederlandse titel. ‘Ik ben zó trots’
Gepubliceerd: 9 oktober 2017 17:22
Assen – De jonge hiphopgroep van Dansschool Jan Postema in Assen, Team Kingsize, is
afgelopen zondag in Zwolle Nederlands kampioen geworden. Tot grote vreugde van coach
Moniek Keuze. ‘Ik ben zó trots!’
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In Theater De Spiegel was het NK streetdance/hiphop, showdance, jazz en cheerdance, onder
de vlag van het organiserende Stichting Soneo. Dansschool Jan Postema was vertegenwoordigd
met Team Kingsize (leeftijdsklasse 6 tot 9 jaar) in de A-categorie en Big Time (eveneens 6 tot 9
jaar), die in Zwolle onder leiding van coach Mariël Davans een hele mooie vierde plek in de Bcategorie behaalde.
Hard getraind
Moniek Kreuze (27) – al tien jaar verbonden aan de dansschool Jan Postema - coachte Team
Kingsize een jaar lang. Afgelopen seizoen behaalde zij met haar groep al het Noord-Nederlands
kampioenschap en nu stond het ‘grote’ NK voor de deur. ‘Een hele bijzondere wedstrijd
natuurlijk’, lacht Moniek. En daar hebben we ook hard voor getraind.’
Uiteindelijk stonden in Zwolle zes finalisten op het podium, en alle groepen dansten de sterren
van de hemel. Toen was het wachten op de uitslag. Die tijd werd door Team Kingsize op een
speciale manier opgevuld.

Schoolkorfbaltoernooi
De kinderen in groep 5 t/m 8 hebben een inschrijfformulier voor
het schoolkorfbaltoernooi meegekregen. Er zal 4korfbal gespeeld
worden. Dat is korfbal in één vak waar twee meiden en twee
jongens per team in het veld staan. Formulieren kunnen bij groep
5/6 in de ‘bus’ worden gedaan. Er zijn helaas maar een klein
aantal teams wat mee kan doen. VOL = VOL.
Namens de sportcommissie
Huiswerk
Wij willen de schoolafspraken omtrent het huiswerk nog even herhalen zodat deze voor
iedereen duidelijk zijn. Onze doelen van het opgeven van huiswerk zijn het aanleren van een
huiswerkattitude en het opvullen van hiaten. Vanaf groep 5 wordt het huiswerk online (en vaak
ook in de nieuwsbrief) opgegeven via www.onlineklas.nl De kinderen hebben hier allemaal een
inlogcode voor. Het huiswerk voor de groepen 1 t/m 4 wordt via de nieuwsbrief
gecommuniceerd. De leerkracht spreekt met de kinderen af wanneer het huiswerk gemaakt
en/of ingeleverd moet zijn. Als een kind het huiswerk die dag niet gemaakt en/of ingeleverd
heeft, is onze schoolafspraak dat dat kind diezelfde dag nablijft om het huiswerk alsnog te
maken. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Mocht het niet lukken om thuis
bijvoorbeeld het huiswerk online voor Nieuwsbegrip te maken, dan is het in overleg met de
leerkracht altijd mogelijk dat een kind (na schooltijd) op school het huiswerk maakt. Wat betreft
Nieuwsbegrip verwachten we in de groepen 5 t/m 8 dat de kinderen wekelijks de woordenschat
les maken.

Nieuws uit de klassen
Tentoonstelling Top ondernemers en Kinderboekenweek
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In de vorige nieuwsbrieven heeft u al kunnen lezen dat vrijdag 20 oktober de top ondernemers
en Kinderboekenweek tentoonstelling is. In onderstaand schema kunt u zien wat er allemaal te
doen, zien en horen is door de hele school. In de groepen 3 t/m 8 is er gedurende de hele
tentoonstelling wat te zien. De groepen 1 en 2 hebben aan het begin van de tentoonstelling een
liedje en/of dansje. Daarnaast zijn er op bepaalde tijdstippen wat te beleven.

Even voorstellen
Hoi! Mijn naam is Manon Meijer, ik ben 18 jaar oud en kom uit
Gasselternijveen. Vorig schooljaar heb ik mijn Vwo-diploma gehaald, en in
september ben ik begonnen met de opleiding academische pabo in Groningen.
(De academische pabo is een combinatie van de reguliere pabo en
pedagogische wetenschappen van de rijksuniversiteit Groningen). Voor deze
opleiding moet ik elke dinsdag stagelopen, en dit mag ik doen bij jullie op Het
Kompas, bij juf Mariët in groep 6! Ik denk dat ik hier een leuke leerzame tijd
ga hebben.

Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
Week 36 t/m 39: Vooruitkijken
Inhoud: Op weg naar een nieuwe toekomst. Wat staat je te wachten? Hoe bereid je je voor?

Bijbelverhalen onderbouw:
Tijdstip Groep
12:45
1/2a

Activiteit
Liedje kleurenmonstertje (weet jij hoe ik me voel?)
Aantal kinderen vertellen m.b.v. vingerpoppetjes over het boek
‘kleurenmonstertje’
12:45
1/2b
Dansje en een gedicht
12:45
1/2c
Liedje “Five little monsters”
12:55
6
Kahoot quiz over landen in ons reisbureau
13:00
3
“Orrekiedor” en het griezellied
13:05
7
In het speellokaal: rap, dans en muziek
13:10
3/4
Dansje “Mini monsters” en een griezelhoek
13:10
4
Gedicht en tentoonstelling in de klas
13:15
Schoolkoor Leerplein boven middenbouw
5/6
Douane en tentoonstelling in de klas
8
Fantasie-eiland en wist u datjes over Schiermonnikoog
Week 38: Koning Balak ziet een vreemd volk.
Week 39: Bileam komt op een ezel. Bileam spreekt goede woorden uit.

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 38: De eerste minister is bang. De ziener ziet niets.
Week 39: Kijken met de ogen van God. Mozes ziet het Beloofde Land.

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 38: Koning Balak is bang. Een ezel die meer ziet dan zijn baas.
Week 39: Zien hoe God het ziet. Kijk maar, je ziet niet wat je ziet.
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Voor in de agenda
Huiswerk

Agenda

Datum

Groep

Huiswerk

Elke week

1/2

Elke week

5 t/m 8

Spullen mee voor
lettertafel met de
letter “k”
Woordenschat
nieuwsbegrip
zie onlineklas.nl

6
20 okt

6

17 okt

5/6

31 okt

5/6

Topotoets provincies
+ hoofdsteden
Topotoets provincies
+ hoofdsteden
Engels toets

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

Datum

Activiteit

13 okt

Einde Kinderboekenweek

18 okt

Open dag voor nieuwe ouders
Groep 5/6
duurzaamheidscentrum.
Presentatie Topondernemers
om 12:45 uur tot 13:30 uur
herfstvakantie
Luizencontrole
Schoolkorfbal groep 5 en 6
Schoolkorfbal groep 7 en 8
Lampionnenshow
Sint Maarten

18 okt
20 okt
23-27 okt
30 okt
1 nov
8 nov
9 nov
Za 11 nov
Wo 22
nov
5 dec

Studiedag; kinderen vrij!
Sinterklaasfeest

Extern nieuws

n.v.t.
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