Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 03 nov
2017. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week

Nieuws uit de school
Herfstvakantie
Graag wensen wij iedereen een heerlijke herfstvakantie. Wij zien de kinderen weer terug op
maandag 30 oktober.
Kleurplatenactie
De Christelijke onderwijsgroep organiseerde deze week een kleurplatenactie voor alle leerlingen
van de COG Drenthe scholen. 3800 leerlingen hebben mee mogen doen en konden hun eigen
kindcentrum tekenen. Woensdag hebben wij de winnaar van de school bekend gemaakt en er
zijn naast de schoolwinnaar nog 2 leerlingen die we in hebben ingestuurd voor de hoofdprijs
van COG Drenthe.
De schoolwinnaar is: Gökhan Dogruyürek uit groep 6
De 3 kinderen die zijn ingestuurd voor de hoofdprijs zijn:
Gökhan Dogruyürek, Jasmijn Asselman uit groep 3 en Shanti
Broersma uit groep 7.
En wie is de gelukkige winnaar van heel COG?
Twee kaarten voor de voorstelling ‘Paniek in de pakjeskluis’
op 3-12-2017 in De Nieuwe Kolk zijn gegaan naar Sylvia
Nijland (9 jaar) van het Octaaf. Albert Velthuis heeft de prijs
inmiddels uitgereikt.
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Tentoonstelling Topondernemers
Ontzettend leuk, dat er vanmiddag zo veel ouders waren, die gekeken hebben naar wat er
gemaakt, gedaan en geleerd was over de onderwerpen Griezelig eng (van de
Kinderboekenweek) en reizen (van Topondernemers). Kinderen hebben gezongen, voorgelezen,
gedanst en gepresenteerd.

Lampionnen groep 3 en groep 3/4
Wij zijn op zoek naar lege doorzichtige liter flessen voor onze lampionnen. Zouden jullie die
voor ons willen sparen en na de vakantie mee willen geven?
Alvast bedankt!
Inloop groep 3 na de herfstvakantie
Op Het Kompas is het gebruikelijk dat de kinderen van groep 3 tot de herfstvakantie door de
ouders/verzorgers naar de klas gebracht mogen worden. Dit om de kinderen te laten wennen
aan groep 3. De kinderen weten nu zo goed hoe het gaat ’s morgens, zodat zij na de
herfstvakantie niet meer naar boven gebracht hoeven te worden. De bel gaat om 8.10 uur, de
kinderen gaan in de rij staan, nemen hier afscheid van hun ouders en gaan met de leerkracht
mee naar de klas. Wij kunnen dan om 8.15 uur direct starten met de kinderen en zo starten we
rustig de dag.
Lampionnenshow 9 november
Alvast voor in de agenda. Op 9 november is de lampionnenshow.
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Parkeren rond de school
We willen u nogmaals met klem vragen om uw auto alleen op de kiss-and-ride strook aan de
Einthovenstraat, in de parkeervakken aan de Nobellaan of de Thorbeckelaan te parkeren. De
parkeerplaats aan het plein is echt alleen voor de kinderopvang en de artsenpraktijk.
Het geeft bij artsen (die soms zelfs klem gezet worden en bij spoed niet weg kunnen) en bij
patiënten veel frustratie en wij krijgen de boze reacties. We willen graag met elkaar een
prettige buur zijn. Neem uw verantwoordelijkheid en houd u aan de afspraak graag! Of kom (zo
mogelijk) gewoon op de fiets.
Nieuws uit de klassen
Groep 1/2a
Afgelopen dinsdag is Marjanneke op school geweest om voorlopig afscheid te nemen van de
kinderen en om haar werk over te dragen. Zij had heel graag langer willen doorwerken, maar
volgens de artsen was het beter voor haar en voor de baby om per direct te stoppen.
Marjanneke is nu dus met zwangerschapsverlof. We wensen haar een fijne verloftijd toe!
We zijn blij, dat we al heel snel een vaste vervangster voor haar hebben gevonden in de
persoon van Tamira Sijbring. We wensen haar veel plezier op Het Kompas! Hieronder stelt zij
zich aan u voor:
Mijn naam is Tamira en samen met mijn man Han en drie zonen
Jesse Julian en Twan woon ik in de wijk Kloosterveen in Assen. Ik ga
de zwangerschapsvervanging doen van Marjanneke in groep ½A.
Ik ben sinds 2012 werkzaam in het onderwijs als invalleerkracht. Ik
heb al op diverse scholen lang- en kortdurende vervangingen
gedaan en ik doe dit altijd met ontzettend veel plezier. Elke nieuwe
school en groep, is voor mij weer een leuke nieuwe uitdaging. Ik
verheug me dan ook op het werken in de groep en op de
samenwerking met de collega’s en u als ouders.
Naast juf zijn, heb ik sinds 1 september jl. ook mijn eigen
kindercoachingspraktijk. Wilt u nader kennis maken met mij, komt u
dan gerust na schooltijd eens langs.
In de vorige nieuwsbrief heeft een aantal Pabo-stagiaires zich al aan u voorgesteld. Nu doen
Martijn en Boy dat:
Hallo,
Mijn naam is Martijn de Jonge, ik ben op dit moment 21 jaar oud en ik
studeer de pabo-opleiding aan Stenden in Groningen. Ik loop het komende
semester (half studiejaar) stage in groep 7. Ik woon op mijzelf in Groningen
en heb als hobby’s fitness, films, media en muziek luisteren. Ik kijk ernaar
uit om veel leuke lessen te geven naar de toekomst toe en tevens veel te
leren!
Hallo, ik ben Boy Woensdregt, ik ben 18 jaar en ik woon in Groningen. Op
dit moment studeer ik de PABO op Stenden hogeschool in Groningen. In mijn vrije tijd ben ik
trainer bij mijn lokale voetbalclub. Ik loop op het Kompas voor een half jaar stage bij groep
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1/2A bij Willeke en Tamira en ik ga daarna voor een halfjaar in een andere klas stagelopen. Ik
kijk erg uit naar dit jaar en ik hoop ook dat de school en leerlingen de aanwezigheid van mijn
mede-stagiaires en ik zullen waarderen.
Met vriendelijke groet,
Boy Woensdregt.

Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs

T/m 10 november: Helden
Inhoud: Wat zijn (Bijbelse) helden? En wie zorgt ervoor dat je een held wordt?
Verhalen uit Rechters staan centraal.
Voor in de agenda
Huiswerk
Datum

Groep

Huiswerk

Elke week

1/2

Elke week

5 t/m 8

Spullen mee voor lettertafel
met de letter “h”
Woordenschat nieuwsbegrip

31 okt

5/6 b

1 nov

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

Activiteit

Engels toets

23-27 okt

herfstvakantie

6a

Engels toets

6

Zie onlineklas.nl

30 okt
1 nov
8 nov
9 nov
Za 11 nov
Wo 22
nov
5 dec

Luizencontrole
Schoolkorfbal groep 5 en 6
Schoolkorfbal groep 7 en 8
Lampionnenshow
Sint Maarten
Studiedag; kinderen vrij!
Sinterklaasfeest
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