Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 17 nov
2017. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 13 november centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal
worden bekrachtigd is: Goed gedrag tijdens handvaardigheid (bovenbouw) en goed gedrag
tijdens vrije keuzemomenten (onderbouw)

Handvaardigheid

respect


verantwoordelijkheid

Ik werk op een goede
manier samen



Ik ben zuinig met materialen

zelfstandigheid


Ik ga gericht met de
opdracht aan het
werk

Vrije keuzemomenten

respect


verantwoordelijkheid

Ik houd rekening met
de ander




Ik gebruik het materiaal
waarvoor het bedoeld is
Ik houd mijn werkplek netjes

zelfstandigheid
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Ik ruim alles op
Ik kies wat ik
zelfstandig kan doen
Ik overleg met de
leerkracht

Nieuws uit de school
Het Kompas Schoolkoor en de School-kerkdienst
We zijn nog maar amper begonnen met een enthousiaste club van ongeveer 40 kinderen, of de
aanvragen voor optredens stromen alweer binnen. Het is de bedoeling om deze optredens
zoveel mogelijk onder schooltijd te plannen. Maar we beginnen met een uitzondering. Op
zondag 19 november hebben we ons eerste optreden in de Bron tijdens de school-kerkdienst.
De dienst begint om 10:00 uur, de koorleden zijn al om half tien aanwezig, zodat we voor het
optreden de stemmen nog enigszins kunnen losmaken. Ik verwacht een grote opkomst.
Juf Marleen
Schoolfruit
Van 13 november t/m 20 april ontvangen we weer drie porties groente of fruit per leerling per
week. Dit wordt ons gratis aangeboden door de Europese Unie en het ministerie van
Economische Zaken. Dus op woensdag, donderdag en vrijdag hoeft u geen fruit voor het ‘tien
uurtje’ mee te geven. Meer informatie kunt u vinden op: http://edepot.wur.nl/362952
Sinterklaas
Sint-Maarten is nog niet geweest, maar we willen u vast op de hoogte brengen dat we op
maandag 20 november de lootjes gaan trekken met groep 5/6 t/m 8. Wilt u met uw kind vast
uitzoeken wat voor cadeaus er op het lootje kunnen, maximaal voor 3,50 euro.
RTV Drenthe
Vanavond is Het Kompas te zien en te horen bij het weerbericht van RTV Drenthe.
Nieuws uit de klassen
Welkom nieuwe stagiaires
Hallo! Ik ben Lisa, ik ben 17 jaar oud en ik kom uit Nieuw Buinen. Ik ben dit schooljaar
begonnen met de academische pabo in Groningen. Dit houdt in dat ik de reguliere pabo volg,
maar tegelijkertijd ook de universitaire opleiding pedagogische wetenschappen. Voor deze
opleiding moet ik elke dinsdag stagelopen, en dit kom ik doen op Het Kompas, bij juf Ali in
groep 3/4!
Beste allemaal,
Ik ben Eline Rogaar, studerend aan de Stenden Hogeschool waar ik de Pabo opleiding doe. Ik
heb de opleiding HRM aan de Hanzehogeschool in Groningen afgerond. Na een tijdje op de
afdeling personeelszaken te hebben gewerkt bij Justitie ben ik erachter gekomen dat 8 uur per
dag achter een computer mij niet gelukkig maakt.
Ik heb vroeger altijd al juf willen worden en nadat ik op mijn oude basisschool een dagje mocht
meekijken ben ik helemaal overtuigd geraakt. Dié leuke juf worden, die kinderen zich zullen
herinneren! Dat is wat ik wil worden. Ik heb ontzettend veel zin in mijn stage in groep 1/2B op
Het Kompas! En ik zie uit naar een leuke en leerzame tijd.
Groetjes Eline
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Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
Tot eind november: Goed gehoord
Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.
Bijbelverhalen uit 1 Samuel staan centraal.

Voor in de agenda
Huiswerk

Agenda

Datum

Groep

Huiswerk

Elke week

1/2

Elke week

5 t/m 8

21 nov

6a

Spullen mee voor
lettertafel met de
letter “s”
Woordenschat
nieuwsbegrip
Topotoets
topotoppers level 2
zie ook
www.onlineklas.nl

6 t/m 8

Datum

Activiteit

Za 11 nov

Sint Maarten

15 nov

Start schoolfruit

15, 23 en
29 nov

Les Toneelpuzzels voor groep 4 &
4a in Speellokaal
Schoolkerkdienst om 10:00 uur,
dus optreden schoolkoor

zo 19 nov
Wo 22
nov
28 nov
29 nov
5 dec
11 dec
21 dec
22 dec
23 dec
t/m 7 dec

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

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

Extern nieuws
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Zie de bijlage op het ouderportaal met informatie omtrent de acties in het primair
onderwijs.

Email: directie.kompas@cogdrenthe.nl - twitter: kompasassen

