Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 22 dec 2017. De
nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 15 december centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal worden
bekrachtigd is: Goed gedrag in de kleedkamer (bovenbouw) en naar het speellokaal (onderbouw)
In de kleedkamer

respect




Ik praat met
gedempte stem
Ik kom alleen aan
mijn eigen
spullen

verantwoordelijkheid






Ik zet mijn schoeisel
naast elkaar neer onder
de bank.
Ik kleed me om aan één
kant van de kleedkamer
Ik leg mijn kleren netjes
op een stapeltje op de
bank
Ik draag geen sieraden
tijdens gym

zelfstandigheid





Ik ga als ik
omgekleed ben in
de hal in het grijze
vak staan
Ik wacht tot de
leerkracht zegt dat
ik naar binnen
mag

Naar het speellokaal

respect




Ik praat met
gedempte stem
Ik kom alleen aan
mijn eigen
spullen

verantwoordelijkheid





Ik gebruik het materiaal
waarvoor het bedoeld is
Ik voer de opdrachten
goed uit
Ik help met opruimen als
de leerkracht dat vraagt

zelfstandigheid
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Ik leg mijn kleren
op mijn stoel
Ik ga als ik binnen
kom op de trap
zitten

Nieuws uit de school
Start instroomgroep
Op maandag 8 januari start onze nieuwe instroomgroep met 7 kinderen en 2 nieuwe leerkrachten. Juf
Karin Westra en juf Sanne van Beilen komen a.s. maandagmorgen kennismaken met deze kinderen en
hun ouders. We wensen hun allemaal een fijne tijd toe op Het Kompas. In een volgende nieuwsbrief
zullen Karin en Sanne zich voorstellen.
Altijd informatie van de school op uw mobiel?
Het kan met de gratis school-App.
Op de website (het ouderportaal) vindt u informatie over het downloaden van onze schoolapp.
Verkeersplekken artsen
We kregen een dringend verzoek van de huurdersvereniging. Ondanks onze herhaaldelijke verzoeken om
uw auto alleen te parkeren op de kiss-and-ride strook aan de Einthovenstraat, komt het nog regelmatig
voor, dat er auto’s op de parkeerplaats van het gezondheidscentrum gezet worden. Uit de brief:

Recentelijk is het een aantal malen voorgekomen dat medewerkers van het Gezondheidscentrum mensen
hierop aangesproken hebben. Hen werd vervolgens op brutale (soms zelfs dreigende) wijze te verstaan
gegeven zich hier niet mee te bemoeien.
De aangewezen artsen-parkeerplaatsen zijn voorzien van een verkeersaanduidingsbord "Arts". Deze
plaatsen dienen alleen voor gebruik door de arts. De arts moet soms voor een (dreigende) spoedsituatie
plotseling uitrijden en derhalve is het van belang dat hij/zij dichtbij het gebouw kan parkeren. Bij
terugkomst van een spoedgeval of visite moet deze plek ook weer direct ter beschikking staan van de
arts.

We willen u met klem vragen om hier rekening mee te houden. Het mag beslist niet zo zijn, dat een arts
te laat bij een spoedgeval kan zijn of zijn/haar auto niet kwijt kan, doordat één van onze ouders zijn/haar
auto daar neerzet. Als u zelf een arts nodig heeft wil u ook graag dat hij/zij naar u toe kan komen. Neem
alstublieft uw verantwoordelijkheid!

Nieuwe huisstijl
Met trots is de nieuwe huisstijl van CKC Drenthe gepresenteerd. De stichting Christelijk Onderwijs Groep
(COG) Drenthe gaat samen met de stichting Christelijk Onderwijs in Noord en Oost Drenthe (CONOD)
verder als de stichting voor onderwijs en opvang Christelijke Kind Centra (CKC) Drenthe. Een voorproefje
kunt u vinden op
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1761071737260922&id=834646209903484.

Jeugd Maatschappelijk werker.
Woensdag 20 december komt voor de tweede keer onze jeugdmaatschappelijk werker op school. Zij
houdt van 13.15u tot 14.15u inloopspreekuur. U kunt bij haar terecht voor verschillende vragen:
o Als u vragen heeft over opgroeien en opvoeding
o Als er problemen zijn; thuis of op school
o Indien u niet weet bij welke instantie u terecht kunnen met een bepaalde vraag.
Komt u gerust eens langs om kennis te maken
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Juf Marjanneke heeft een zoon gekregen
Namens alle ouders en kinderen van Het Kompas feliciteren wij Juf Marjanneke, haar man en dochter
Olivia met de geboorte van hun zoon en broertje.

Gevonden voorwerpen.
We hebben veel sleutels, handschoenen en andere spulletjes gevonden. Kijkt u even of er wat van uw
kind tussen zit?

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. De kinderen hebben hierover een brief mee naar huis gekregen. Denkt u er aan om de
intekenlijst in de klas in te vullen?
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Nieuws uit de klassen
Re-integratie juf Bea, bericht voor de groepen 4a en 5/6
Gelukkig gaat het met juf Bea steeds beter. Kinderen en veel ouders hebben haar vast al zien lopen. Ze
geniet ervan om weer op school te zijn! Na de kerstvakantie neemt ze geleidelijk de uren op de
donderdagen en vrijdagen van Marielle in groep 4 over. Op het moment, dat Bea op die dagen de groep
overneemt, gaat Marielle in groep 5/6 aan de slag.

Serious Request!
De verkoop van de bloembollen is een geweldig succes geworden! Er is een geweldig bedrag
binnengehaald voor Serious Request! De leliebollen werden (gratis) beschikbaar gesteld door Bollenteelt
bedrijf Joling uit Dwingeloo!!
De kinderen (en ouders) hebben zich fantastisch ingezet!!
We hebben met elkaar al een bedrag van € 750,- opgehaald!

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.
De verhalen uit de bijbel over de geboorte van Jezus (Lucas 1; Matteüs 1 en 2).
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Voor in de agenda

Huiswerk

Agenda

Datum
Elke week

Groep
½

Elke week

5 t/m 8

13 dec.
20 dec

5a en
5b
6a
4

het team,
Ellen Sonnemans (dir.)

Huiswerk
Spullen mee voor
lettertafel met de
letter “n”
Woordenschat
nieuwsbegrip
Tafel van 7 vlot
opzeggen
Engels toets
zie ook onlineklas.nl
Tafel van 2

Datum
18 dec
18 dec
19 dec
Vriende
lijke
groeten
namens

20 dec
21 dec
22 dec
23 dec
t/m 7 jan
8 jan
30 jan

Activiteit
Kennismaking nieuwe
instroomgroep 11:00-12:00
uur
Geld Serious Request inleveren
PBS vergadering
Jeugdmaatsschappelijk werk
13.15u tot 14.15u
17.30 – 19.00 uur
Kerstviering
Kinderen ‘s middags vrij
kerstvakantie
Start instroomgroep
PBS vergadering
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