Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 10 nov
2017. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 6 november centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal
worden bekrachtigd is: Goed gedrag tijdens de instructie

Instructie

respect



Ik luister en kijk naar de
leerkracht
Ik luister en kijk naar de
leerkracht

verantwoordelijkheid





Ik zit aan mijn tafel
Ik wacht op mijn beurt
Ik zit goed op mijn stoel in
de kring of aan mijn tafel
Ik wacht op mijn beurt

zelfstandigheid



Ik heb de spullen die ik
nodig heb klaarliggen
Ik luister goed wat ik
moet doen

Nieuws uit de school
Lampionnenshow
Donderdagavond 9 november is er de lampionnenshow van 18.00u – 19.00u.
Het is de bedoeling dat de lampionnen mooi verlicht zijn. Wilt u uw kind uiterlijk dinsdag 7
november een lampionnenstokje (met de naam erop) meegeven naar school?
De start van de route is bij de bovenbouwingang, door de gang naar het leerplein boven en
daarna gaat de route verder via de kleuters naar het Doomijn.
De kinderen krijgen fruit mee als zij naar huis gaan.
De lampions krijgen de kinderen vrijdag mee naar school. Wilt u een plastic zak meegeven?
Met vriendelijke groet,
Leerkrachten en Ouderraad
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
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mee naar de klas. Wij kunnen dan om 8.15 uur direct starten met de kinderen en zo starten we
rustig de dag.
Glazen potjes gezocht
In groep 3 en 4 zoeken wij glazen potjes.bv jam/pindakaaspotjes.
Schoolkerkdienst
Op zondag 19 november a.s. is onze schoolkerkdienst in de kerk in ons schoolgebouw. De
dienst begint om 10:00 uur en het thema is “Maskers af”. In de volgende nieuwsbrief kunt u
nog meer informatie lezen over deze schoolkerkdienst, maar wij kunnen in ieder geval alvast
verklappen dat ons complete schoolkoor ook op gaat treden! Graag tot dan!
EU-Schoolfruit
Goed nieuws…….. Wij zijn weer ingeloot en krijgen vanaf woensdag 15 november 3 dagen in de
week fruit. Op woensdag, donderdag en vrijdag. Met EU-Schoolfruit ontvangen scholen 20
weken gratis groente en fruit voor alle leerlingen. Dit stimuleert kinderen samen groente en
fruit te eten in de klas!
Fietscontrole
Elke schooldag begeven de leerlingen zich minstens twee keer in het verkeer.
Om ervoor te zorgen dat zij zo veilig mogelijk de weg naar school en die naar huis afleggen, is
het nodig dat zij en andere weggebruikers zich aan de verkeersregels houden. Even belangrijk
is dat de fietsen in orde zijn en dat alle scholieren licht voeren wanneer dat nodig is.
Afgelopen woensdag zijn de fietsen van groep 7 en 8 gecontroleerd. Veel fietsen zijn goed door
de keuring gekomen. Helaas waren er ook fietsen die niet door de keuring kwamen. Wij willen
graag dat de fietsen van alle kinderen in orde zijn en daarom vragen wij u om de fiets thuis
extra te controleren op de volgende punten.
Hieronder de 20 punten waar de fiets aan dient te voldoen.
1 Het stuur zit goed vast.
2 De bel is goed te horen.
3 De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel.
4 De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten bei-de remmen goed werken.
5 Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten.
6 De voorband is heel en heeft voldoende profiel.
7 De achterband is heel en heeft voldoende profiel.
8 De spaken in beide wielen zitten goed vast.
9 De trappers zijn voldoende stroef.
10 Het zadel zit goed vast.
11 Je kunt met beide voeten (tenen) net de grond raken als je op het zadel zit.
12 De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak.
13 Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of ge-ïntegreerd in het achterlicht.
14 Er zitten ten minste twee witte of gele reflectoren aan de wie-len of de banden hebben
cirkelvormige reflectie.
15 Beide trappers hebben twee gele reflectoren.
16 De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht.
17 Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht.
18 Indien van toepas-sing: de dynamo werkt goed, ook bij nat weer.
19 Bedrading is goed vastgezet of weggewerkt in het frame.
20 Er zit een witte reflector aan de voorkant van de fiets of geïntegreerd in de koplamp.
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Nieuws uit de klassen
Groep 5 op de fiets naar gym
Met ingang van 7 november a.s., gaat groep 5 op de fiets naar de gymles in de Timp. We
fietsen in een vaste fietsrij onder begeleiding van 2 of 3 volwassenen. De gymlessen zijn op
dinsdag- en op donderdag ochtend. Het spreekt voor zich dat de kinderen een deugdelijke fiets
mee hebben waarmee ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Wilt u ook aandacht
besteden aan de tas waarin de sportkleren mee naar school gaan. Deze moet veilig op de rug
of in een fietsmandje/fietstas passen. Alvast bedankt.

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.
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Voor in de agenda
Huiswerk

Agenda

Datum

Groep

Huiswerk

Elke week

1/2

Spullen mee voor
lettertafel met de
letter “l”
Woordenschat
nieuwsbegrip
Toets Engelse
woordjes
zie onlineklas.nl

Elke week

5 t/m 8

7 nov

8
6

Datum

Activiteit

6/7/8 nov

Oudergesprekken groep 8

8 nov
9 nov
9 nov
Za 11 nov
15 nov
15, 23 en
29 nov
19 nov
Wo 22
nov
28 nov
29 nov

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

5 dec
11 dec
21 dec
22 dec
23 dec
t/m 7 dec

Les Toneelpuzzels voor groep 3 &
3a in Speellokaal
Groep 8 Drents Archief 9.30 11.30 uur “slavernij”

Lampionnenshow
Sint Maarten
Start schoolfruit
Les Toneelpuzzels voor groep 4 &
4a in Speellokaal
Schoolkerkdienst, dus optreden
schoolkoor

Studiedag; kinderen vrij!
MR vergadering
Gastles groep 8 over
orgaandonatie
Sinterklaasfeest
OR vergadering
Kerstviering
Kinderen ‘s middags vrij
kerstvakantie
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Extern nieuws
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