Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 15 dec
2017. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 11 december centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal
worden bekrachtigd is: Goed gedrag in de hoeken (onderbouw) en goed gedrag
materiaalgebruik (basisverwachtingen, bovenbouw)

In de hoeken

respect


verantwoordelijkheid

Ik praat met gedempte
stem





Ik speel samen
Ik speel in de gekozen hoek
Ik gebruik het materiaal
waarvoor het bedoeld is

zelfstandigheid


Ik ruim vlot en netjes op

Basisverwachtingen

respect





verantwoordelijkheid

Ik luister naar de ander en
kijk de ander aan
Ik heb respect voor de ander,
die mag anders zijn dan ik
Ik houd mijn handen en
voeten bij mezelf
Ik ben eerlijk








Ik kom op tijd
Ik loop rustig door de school en op
de trap
Ik ga netjes om met materialen
Ik laat alle ruimtes netjes achter
Ik doe mee met het stilteteken
Ik ben op school om te leren

zelfstandigheid



Nieuws uit de school
Afscheid Cbs "het Kompas"
Als je ...........
....meer dan de helft van je leven juf bent geweest,
....gewend bent om ervoor te gaan, door te zetten, niet op te geven,
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Ik maak mijn taak af
Ik vraag om hulp als ik dat
nodig heb

....moeite hebt om iets vertrouwds op te geven,
....stappen moet zetten om iets los te laten, omdat je anders vast loopt,
....langzaam ontdekt dat er ruimte komt voor iets anders,
....accepteert dat er een tijd komt om afscheid nemen .....
Dat moment was 2 weken geleden; woensdag 22 november. Tijdens de lunch op de studiedag
heb ik afscheid genomen van het team.
Ik heb een paar jaar op het Kompas gewerkt (2013-2015).
Na een periode van burn-out, en een heel traject, kon ik vanaf mei 2016 re-integreren op
Kindcentrum "de Schutkampen" in Smilde.
Tot aan de kerstvakantie doe ik hier onderwijsassistent taken.
Wat 2018 brengt, weet ik niet, misschien ergens een plekje als onderwijsassistent.
Ik wil iedereen bedanken die ik op het Kompas heb ontmoet,
het samenwerken, vertrouwen, lesgeven aan de kinderen....
Misschien treffen we elkaar nog wel eens.
Af en toe loop ik nog wel eens binnen voor een bakkie koffie.
Ik wens jullie allemaal het beste toe voor de toekomst, met goede, gezellige & sfeervolle jaren
op het Kompas!!
Lieve groetjes, Tineke Sleebos- Kootstra.
Welkom
Sinds enkele weken hebben we iemand, die de taken van Willy Hagedoorn waarneemt. Willy is
aan het re-integreren op De Kloostertuin. Gelukkig gaat het steeds beter met haar, maar ze
komt nog niet op korte termijn terug op Het Kompas. We zijn blij, dat iemand haar vervangt. Zij
stelt zich hieronder aan u voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Linda Bleijie. Sinds kort werk ik als conciërge op Het Kompas. De meesten kennen
mij als de moeder van Lyona of Mylan. Mijn hobby’s zijn lezen, knutselen en ik ben gek op
Netflix. Naast Het Kompas werk ik nog in de schoonmaak. Dus mocht je iets willen weten; ik
ben op de dinsdag en donderdag de hele dag aanwezig.
Groet,
Linda
Gevonden voorwerpen
Bij de balie staan weer twee dozen met gevonden voorwerpen. In de oranje bak zitten gym- en
zomerspullen. In de doos handschoenen, sjaals e.d. Komt u ze snel halen? Eind volgende week
wordt het opgeruimd!
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Kerstviering
Op donderdag 21 december zal de kerstviering op onze school plaatsvinden. We hebben dit
jaar voor de volgende invulling gekozen.
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.
Zonnepanelen
11 december krijgen wij zonnepanelen. Op deze ochtend kunnen wij om 08:15 uur de ingang
van groep 5, 6, 7 en 8 niet gebruiken. Vanaf 11 december tot aan de kerst zijn ze bezig om de
zonnepanelen te plaatsen. Het bedrijf die de zonnepanelen komt plaatsen heeft alle
veiligheidsmaatregelen genomen, zodat het veilig voor de kinderen is om op het plein en
rondom de school te kunnen bewegen.
Aanrijding bij het gezondheidscentrum
Op 1 december rond 13.45 uur heeft een gele auto tegen de auto van één van onze ouders
gezeten. Helaas heeft deze ouder behoorlijke schade aan zijn auto en hoopt dat degene die de
schade heeft veroorzaakt dit wil melden. Graag contact opnemen met juf Ellen die zorgt dat de
gegevens naar de eigenaar van de auto gaan. Ook als je wat gezien hebt, graag even melden!
Nieuwe huisstijl
Vanaf 2018 zullen COG Drenthe en CONOD samen verder gaan als één organisatie voor opvang
& onderwijs. Dit betekent ook dat we vanaf dat moment onder een andere naam en met een
nieuw logo doorgaan. Op dit moment mogen we de naam en het nieuwe logo nog niet met u
delen. Zodra dit wel mogelijk is, maken we het uiteraard bekend. Op onze locatie gaan wij door
als Kindcentrum Het Kompas.
Landelijke stakingsdag 12 december
Assen, 6 december 2017
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wellicht heeft u het via de media al vernomen dat de stakingsdag in het
primair onderwijs op dinsdag 12 december doorgaat. Graag geven wij u
nogmaals meer informatie over de aanleiding van deze nieuwe acties en
wat dit betekent voor uw kind(eren).
Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs
waren teleurgesteld over het regeerakkoord van Rutte III. Het kabinet stelt weliswaar extra
geld beschikbaar, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg. Met Prinsjesdag werd bekend
gemaakt dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het moderniseren van de
arbeidsvoorwaarden. Dit terwijl het PO-front heeft berekend dat er minimaal 900 miljoen euro
nodig is om een eerste goede stap te zetten om salarissen van de leraren gelijk te trekken met
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het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs. Daarnaast heeft het kabinet ook een
bezuiniging op het onderwijs aangekondigd van 61 miljoen euro vanaf 2021.
Als CBS het Kompas vinden wij het belangrijk dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om
nu en in de toekomst goed onderwijs te kunnen geven. Het primair onderwijs heeft de
afgelopen jaren bezuiniging op bezuiniging gestapeld zien worden, met tekorten tot gevolg.
Iedere bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld in het onderwijs, ook op onze school.
Bovendien willen wij ook in de toekomst voldoende leraren blijven trekken om het onderwijs
voor uw kind(eren) op peil te houden. Wij merken dat het steeds lastiger wordt om voldoende
leraren voor de klas te krijgen.
De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek gevoerd
met de nieuwe minister van Onderwijs. Tijdens dit gesprek hebben de samenwerkende
onderwijsorganisaties een ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan de minister.
Helaas heeft de regering geen geld vrij gemaakt om het primair onderwijs tegenmoet te komen,
zodat salarissen kunnen worden verhoogd en de werkdruk kan worden verlaagd.
Wat betekent dit voor u en uw kind(eren)?
- De deuren van onze school op 12 december blijven de hele dag gesloten;
- u moet op deze dag zelf opvang zoeken voor uw kind
- de kinderopvangorganisaties zijn op de hoogte en open, maar u moet zelf afspraken maken.
We houden u de komende weken op de hoogte over de ontwikkelingen in het primair onderwijs
en vragen u begrip voor de staking op 12 december.
Met vriendelijke groet,
Ellen Sonnemans

Nieuws uit de klassen

Serious Request
De verkoop van de leliebollen door de groepen 3, 3/4 en 7 gaat als een speer! Er zijn nog maar
een aantal zakjes met bollen beschikbaar. Mocht u graag nog een zakje kopen (2,50 euro) voor
het goede doel, dan staat er beneden op de balie een doos met zakjes bollen en daarnaast een
potje voor uw bijdrage. Gaat het ons lukken alles te verkopen???

Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
Week 49 t/m 51 (4 t/m 22 december): Kerst, feest van geven
■ Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke
geschenken, het belang van delen en geven.
■ Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1; Matteüs 1 en 2).
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Voor in de agenda
Huiswerk

Agenda

Datum

Groep

Huiswerk

Elke week

½

Elke week

5 t/m 8

13 dec.

5a en
5b
6

Spullen mee voor
lettertafel met de
letter “f”
Woordenschat
nieuwsbegrip
Tafel van 7 vlot
opzeggen
zie onlineklas.nl

4

Tafel van 2

groeten namens het team,
Ellen Sonnemans (dir.)

Datum
11 dec
11 dec
12 dec

Vriend
elijke

18 dec
21 dec
22 dec
23 dec
t/m 7 jan

Activiteit
OR vergadering
Muzikale avond o.l.v. juf
Marleen
Landelijke stakingsdag –
school gesloten
Geld Serious Request inleveren
Kerstviering
Kinderen ‘s middags vrij
kerstvakantie
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Extern nieuws

n.v.t.
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