Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 01 dec
2017. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf maandag 27 november centraal staat en waarop door middel van de muntjes
extra zal worden bekrachtigd is:

Eten en drinken

verantwoordelijkheid

respect




Ik eet en drink netjes
Ik gooi geen etenswaren
weg



Ik ruim alles netjes op

zelfstandigheid



Ik zit op mijn stoel
tijdens het eten en
drinken

Nieuws uit de school
Landelijke stakingsdag
Op 12 december a.s. is de landelijke stakingsdag voor leerkrachten in het basisonderwijs.
Leerkrachten hebben het recht om te staken. Een peiling naar de stakingsbereidheid afgelopen
woensdag wees uit, dat deze groot is. Er zullen die dag te weinig leerkrachten op school zijn
om verantwoord onderwijs te kunnen geven. Op 12 december is de school dus gesloten, tenzij
de minister voor 6 december met de belofte komt van 1,4 miljoen. De directie van Het Kompas
en het bestuur van COG Drenthe ondersteunen deze actie van harte. Op onze site legt Albert
Velthuis in een brief van 10 november jl. uit waarom wij achter de staking staan. Wij begrijpen,
dat we u als ouders wederom moeten vragen om zelf opvang voor uw kind(eren) te regelen.
BSO Doomijn gaat gewoon open. Indien opvang gewenst is kunnen ouders van Doomijn in het
ouderportaal de extra opvang aanvragen.
We hopen op uw begrip.
Op tijd op school zijn
Nu het ’s morgens weer wat donkerder is, lijkt het wel of sommige mensen het moeilijk vinden
om op tijd te komen. Toch willen we u vragen om ervoor te zorgen, dat uw kind(eren) op tijd
op school is/zijn. Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Met het regelmatig te laat komen
onthoudt u uw kind onderwijs. Kinderen die te laat komen vinden het meestal heel vervelend,
omdat ze weten, dat dat niet goed is en alle ogen op hun gericht zijn. Bovendien is het heel
storend voor de groep als er een activiteit begonnen is en als dan telkens de deur weer open
gaat en er een kind aan moet schuiven.
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Sinterklaasfeest

Schoen zetten
De kinderen mogen woensdag 29 november hun schoen zetten in de klas. De kinderen van
groep 1-2 hoeven geen schoen van huis mee te nemen. We gebruiken hiervoor hun gymschoen
of maken nog een schoentje.
Sinterklaastheater
De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan op dinsdag 28 november lopend naar het speculaasconcert
in de Nieuwe Kolk. We zijn ingedeeld bij de voorstelling van 11:00 uur
Tijdschema:
Tijden
Aanwezig
Zaal open
Start Voorstelling
Einde Voorstelling

10:30
10:45
11:00
11:50

uur
uur
uur
uur

5 december
Sinterklaas komt op dinsdag 5 december met zijn pieten bij ons op school. Hij komt rond 8:15
uur aan. De kinderen en ouders wachten op een aangegeven plek op het schoolplein.
Alle kinderen krijgen in de ochtendpauze van school iets te eten en drinken. De kinderen
moeten wel zelf de lunch meenemen.
De kinderen gaan daarna naar de klas, waar het verdere programma van start zal gaan. De
kinderen volgen de gewone schooltijden.
Serious Request:
We doen dit jaar mee met Serious Request. Dit jaar haalt 3FM Serious Request geld op om
ouders en kinderen te herenigen. Wereldwijd zijn meer dan 4 miljoen familieleden elkaar kwijt
door een ramp of een conflict. Met de opbrengst worden vermiste kinderen opgespoord en
wordt het contact hersteld. Zo worden kinderen weer thuisgebracht. Alle klassen gaan door
samen te werken hiervoor geld ophalen. Per klas zal de manier verschillen. De kinderen leveren
op maandag 18 december hun opgehaalde geld in bij hun juf of meester.

Acties:

Groep 5/6 verkoopt vetbollen, ideaal voor in uw tuin in deze koude maanden. Bestellen kunt u
bij kinderen van groep 5/6.
Kerstviering
Op donderdag 21 december zal de kerstviering op onze school plaatsvinden. We hebben dit
jaar voor een iets andere invulling gekozen dan in voorgaande jaren.
De kinderen worden om 17:30 uur in de klas verwacht, natuurlijk mag
dit in feestelijke kleding. Om 17:45 uur zullen de leerkrachten de
kinderen meenemen naar de kerkzaal, waar we een gezamenlijke viering
met de andere klassen zullen hebben, dit jaar zullen de ouders hierbij
niet aanwezig zijn. Rond 18:15 uur zullen de groepen terugkeren naar
hun klaslokaal om hier nog aandacht te besteden aan het kerstverhaal
en daarna samen te gaan genieten van een kerstdiner. Om 19:00 uur
kunnen de kinderen worden opgehaald.
Het kerstdiner is in de vorm van een lopend buffet, waarvoor ieder kind
iets meeneemt. U krijgt hierover in de week na Sinterklaas meer informatie.
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Volleybaltoernooi
De kinderen uit groep 5,6,7 en 8 kunnen meedoen aan een volleybaltoernooi.
Voor groep 5 en 6 is dit op 24 januari. Voor groep 7 en 8 is dit op 17 januari.
De opgavebrief krijgen de kinderen mee. Inleveren in de opgave bus bij groep 5/6.
Natuurspeeltuin
Wij zien dat heel veel kinderen dagelijks met veel enthousiasme
in de natuurspeeltuin spelen. Er worden kastelen gemaakt,
verstoppertje gespeeld, rivieren aangelegd, gebalanceerd op
boomstammen/touwen en nog veel meer. Het kan zijn dat de
kleding en schoenen van uw kind vies worden. Voor de ouders
die dit vervelend vinden vragen wij om zelf hierover in gesprek
te gaan met uw kind. Ook kunt u uw kind altijd laarzen aan
doen en een paar sloffen meegeven, zodat de schoenen
mooi blijven.
Hiernaast ziet u het minivoetbalveldje ook wel pannaveldje/kooi
genoemd. De kinderen hebben van meester Jeroen de regels
geleerd en passen dit toe op het veldje. Vandaag is dit veldje
geplaatst en het is nu al een schot in de roos voor heel veel
kinderen. Nog meer speelgenot en speelplezier op ons plein.

Nieuws uit de klassen

Lezen in groep 4
In groep 4 lezen we iedere morgen van 8.15 tot 8.40. Mijn doel is dat de kinderen zelfstandige
en gemotiveerde lezers worden die kunnen leren van teksten en ervan kunnen genieten. Om dit
te bereiken is het van belang dat zij vloeiend teksten leren lezen zonder overmatige belasting
van hun werkgeheugen. Dit kunnen we bereiken door allemaal op tijd te beginnen met lezen! U
begrijpt dat het later binnen komen van kinderen enorm storend is.
Tijdens deze start van de ochtend leest ook de leerkracht een boek om te laten zien hoe je kunt
genieten van lezen. Er mogen geen boeken worden geruild en voor ieder kind probeer ik een
geschikt boek te vinden om te lezen, dit doe ik doormiddel van kindgesprekken. Waar wil je
meer van weten, wat vind jij een leuk boek. Na het lezen mag één kind een boekpromotie
houden zodat andere kinderen denken: “Dat boek wil ik ook lezen!.” Ik probeer de kinderen in
een “leesflow” te krijgen zodat ze benieuwd zijn en verder willen lezen. Hoe loopt het verhaal
af? Bij dit alles is ook thuis voorlezen erg belangrijk, kinderen leren nieuwe woorden en leren
genieten van boeken.
Elke week houden we ook een boekenkring in groep 3b en 4b.
Iedere maandag mag een leerling zijn of haar lievelingsboek laten zien en er iets over vertellen.
De leerling mag er natuurlijk ook een stukje uit voorlezen. Daarna mag de klas vragen stellen
over het gekozen boek. Een voorwerp wat past bij het boek mag ook meegenomen worden
Nina hield haar boekbespreking over de Gruffelo. Sofia vertelde ons iets over het boek Kolletje
en het grote pannenkoekfeest.
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Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
T/m 1 december: Goed gehoord
Inhoud: De betekenis van geluid en het belang van luisteren, horen en begrijpen.

Voor in de agenda
Huiswerk

Agenda

Datum

Groep

Huiswerk

Elke week

1/2

Spullen mee voor
lettertafel met de
letter “b”
Woordenschat
nieuwsbegrip
Gastles
orgaandonatie
Engels toets song
3a

Elke week

5 t/m 8

29
november
29 nov

8
om 10:30

6a

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

Datum
27 nov
28 nov

29 nov
4 dec
5 dec
11 dec
12 dec
18 dec
21 dec
22 dec
23 dec
t/m 7 jan

Activiteit
Les Schatkist groepen 1/2 in
DNK
Speculaasconcert groepen 1
t/m 4
19.30 uur MR
Les toneelpuzzels groepen 4
Gastles groep 8 over
orgaandonatie
Schoen zetten
Surprises op school inleveren
Sinterklaas
OR vergadering
Landelijke stakingsdag –
school gesloten
Geld Serious Request inleveren
Kerstviering
Kinderen ‘s middags vrij
kerstvakantie
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Extern nieuws
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