Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 24 nov
2017. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf maandag 20 november centraal staat en waarop door middel van de muntjes
extra zal worden bekrachtigd is:

In de kring

respect




verantwoordelijkheid

Ik luister naar een
ander
Ik houd mijn handen
en voeten bij mezelf




Ik doe actief mee
Ik kan naast iedereen zitten

zelfstandigheid



Ik geef een ander de
ruimte om in de kring
te komen zitten

Nieuws uit de school
Nieuws vanuit de MR
De Medezeggenschapsraad is sinds de start van dit schooljaar weer op sterkte met Marike
Bremmer namens de teamleden en Martine Maris in de oudergeleding. Op de internetsite van
het Kompas vindt u informatie over de MR; wie zijn we en wat doen we? Ook is daar de
jaarplanning te vinden, waarop zichtbaar is wanneer we vergaderen en welke onderwerpen er
dit jaar al op de agenda staan. Daar kunnen natuurlijk gaandeweg het jaar nog zaken aan
toegevoegd worden. Vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom één van de
volgende vergaderingen bij te wonen! Als u onderwerpen in wilt brengen, kunt u één van de
MR-leden aanspreken of uw inbreng via de mail naar ons toesturen: mr.kompas@cogdrenthe.nl
Op dinsdag 28 november is de volgende vergadering van de MR.
Instroomgroep
Vanaf 8 januari 2018 starten wij met een nieuwe groep. Alle kinderen die eind december,
januari en februari 4 jaar worden, beginnen in deze groep vanaf 8 januari. Uiteraard krijgen de
kinderen die zich hebben aangemeld ruim van tevoren een uitnodiging van de leerkracht van de
instroomgroep. Deze groep zal net als de andere groepen hele dagen zijn van 08.15-13.45 uur.
Wij starten zo snel mogelijk een sollicitatieprocedure, zodat u ook kennis kunt maken met de
nieuwe leerkracht van deze groep.
Heeft u uw kind nog niet aangemeld dan willen we u vragen dit zo spoedig mogelijk te doen.
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Opnames schoolkerkdienst
Deze week heeft u de uitnodiging voor de schoolkerkdienst ontvangen. We hopen komende
zondag zoveel mogelijk mensen te kunnen begroeten!
De wijkgemeente van De Bron is druk bezig om een beeldverbinding aan te leggen voor
mensen, die de kerkdienst graag thuis willen bekijken. De inspanningen zijn erop gericht, dat
de eerste proefuitzending gedaan wordt tijdens onze schoolkerkdienst. De dienst wordt van
achteruit de kerkzaal opgenomen met vaste camera’s.
Bent u in de kerk, maar wilt u liever niet in beeld komen, dan kunt u het beste plaats nemen
achterin in het (bij binnenkomst) rechter vak. De dienst is thuis te beluisteren/bekijken via
http://www.kerkomroep.nl zoeken bij Assen, Bron.
Sinterklaas
De open haard en brievenbus van sinterklaas staat in de hal. De kinderen kunnen daar hun
brief voor sinterklaas en de pieten in stoppen. Ook tekeningen kunnen hierin. Een aantal
hiervan zal worden opgehangen. De lootjes worden maandag de 20e getrokken. Het bedrag
waar kinderen een cadeautje mogen kopen is €3.50, daarvan mag niet alleen maar snoep
gekocht worden. De kinderen maken een surprise. De surprises moeten op maandag 4
december op school zijn.
Speculaastaarten
Afgelopen woensdag hebben alle kinderen een enveloppe meegekregen met daarin de uitleg
voor de speculaastaarten actie. De opbrengst gaat dit jaar naar de aanschaf van nieuwe school
t-shirtjes, zodat de kinderen tijdens de activiteiten in mooie nieuw shirtjes kunnen lopen.
Wilt u er aan denken dat het geld, de enveloppe en de bestellijst uiterlijk as donderdag 23
november weer meegegeven worden naar school?

Succes met de verkoop van de lekkerste speculaastaarten van Drenthe (en omstreken)!

Nieuws uit de klassen
Zie onze website (ouderportaal)


Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs


Week 46 t/m 48: Goed gehoord
Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.
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Voor in de agenda
Huiswerk

Agenda

Datum

Groep

Huiswerk

Elke week

1/2

Elke week

5 t/m 8

23 nov.

5

Spullen mee voor
lettertafel met de
letter “p”
Woordenschat
nieuwsbegrip
Tafel van 9 kennen

6

zie onlineklas.nl

21 nov

6a

topotoets level 2

20 nov
22 nov
23 nov

29 nov

6a

Engels toets song 3

27 nov

Datum

Activiteit

19 nov

Schoolkerkdienst om 10:00 uur,
dus optreden schoolkoor

20 nov

28 nov
29 nov
4 dec
5 dec
11 dec
21 dec
22 dec
23 dec
t/m 7 dec

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

Juf Jacqueline groep 1/2b
verlof. Juf Ingrid valt in.
Lootjes trekken 5/6
Studiedag. Kinderen vrij!!
Les toneelpuzzels groepen 4.
Les Schatkist groepen 1/2 in
DNK
19.30 uur MR
Les toneelpuzzels groepen 4
Gastles groep 8 over
orgaandonatie
Surprises op school inleveren
Sinterklaas
OR vergadering
Kerstviering
Kinderen ‘s middags vrij
kerstvakantie

Extern nieuws
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