Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 12 jan
2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
Kerst
Als een lichtje brandt in je hart
Ben je een mooi mens
Als je een mooi mens bent
Is er harmonie in je huis
Als er harmonie is in ieder huis
Zal er rust zijn in ieder land
Als er rust is in ieder land
Zal er vrede zijn op aarde
Kunnen vijanden vrienden zijn
En samen kerst vieren met lichtjes van de vrede
En licht van de mensen die gloeien van kerst
Julie Groep 8

PBS les van de week
De les die vanaf 08 januari centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal
worden bekrachtigd is: Goed gedrag op de computer

Op de computer

respect



verantwoordelijkheid

Ik ga voorzichtig om met
de computers
Ik werk aan mijn eigen
opdracht





Ik ruim alles op
Ik meld de computer af als ik
klaar ben
Ik schuif mijn stoel aan

zelfstandigheid


Ik sla mijn werk op als
dat moet

Nieuws uit de school
Serious Request
De kinderen van het Kompas hebben acties gehouden voor Serious Request. De groepen
hebben allemaal zelf bedacht hoe ze invulling zouden gaan geven aan deze actie. Dit heeft
geleid tot veel verschillende acties en enthousiaste groepen. Er waren veel goede ideeën. De
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kinderen hebben laten zien dat ze acties kunnen bedenken, waar mensen geld voor willen
geven, echte ondernemers dus. Er werd veel reclame gemaakt met posters en mond- op
mondreclame bij familie en vrienden. Er werden kerstkaarten, vetbollen en waxinelichthouders
gemaakt en verkocht. Door groep 8 werd een kerstmarkt gehouden, waar lekkere dingen
werden verkocht en was er een grabbelbak. Juf Marleen hield een zangavond waar ouders
werden uitgenodigd om kerstliederen te zingen. Drie groepen verkochten leliebollen, ook dit
was een groot succes. De hele school was in actie voor Serious Request. We hopen dat er veel
kinderen herenigd kunnen worden met hun ouders. Er is uiteindelijk het fantastische bedrag
van 1.578,04 euro opgehaald!
Luizencontrole
Om de luizen zoveel mogelijk buiten de school te houden vindt er na iedere vakantie een
luizencontrole plaats. Per klas worden minimaal 2 ouders/verzorgers gevraagd om dit te doen.
Iedereen die deze controles uitvoert tekent een geheimhoudingsplicht. Wanneer er bij uw kind
luizen worden geconstateerd zal de groepsleerkracht contact met u opnemen. Ook zal er een
brief worden meegegeven aan de kinderen in de desbetreffende groep.
Na 2 weken zal er een her-controle worden uitgevoerd net zolang totdat er geen luizen/neten
meer worden gevonden.
De eerstvolgende controle zal dus na de kerstvakantie plaatsvinden. Houdt u er rekening mee
dat de kinderen na de kerst geen gel of vlechten in het haar hebben?
Juf Jacqueline
Nieuwe huisstijl
Eerder deze week hebben wij via het ouderportaal een brief van het bestuur verspreid waarin u
kunt lezen dat de fusie tussen COG Drenthe en CONOD formeel is afgerond en wij samen
verder gaan als CKC Drenthe (Christelijke Kindcentra Drenthe).
De logo’s van al onze kindcentra en dus ook die van Kindcentrum Het Kompas, zijn allemaal
afgeleid van het logo van CKC Drenthe. In deze nieuwsbrief willen wij ook graag ons nieuwe
logo met u delen.
Studiedagen
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Studiedagen voor uw agenda
Op 22 en 25 juni hebben wij studie dagen, dit heeft u kunnen zien in de jaarkalender. Vanwege
de verplaatsing van de TT naar het weekend van 30 juni en 1 juli, hebben wij ook onze
studiedagen verplaatst naar 29 en 2 juli. Dit op verzoek van veel ouders.

Nieuws uit de klassen

Beste ouders/verzorgers van de instroomgroep,
Graag stel ik mij via deze weg alvast aan jullie voor. Mijn naam is Sanne van Beilen-Bertram en
27 jaar oud. Na de vakantie zal ik op de donderdag en vrijdag samen met Karin de
instroomgroep les gaan geven. Samen met mijn man en zoontje woon ik in Marsdijk in Assen.
Ik kijk er naar uit om na de vakantie te gaan beginnen en de kinderen welkom te heten op
school! Fijne vakantie en tot 11 januari! Groetjes Sanne.

Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
weken 2 t/m 4: Contact
Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.

Bijbelverhalen onderbouw:

week 2: Het dak op (Lucas 5, 18-20); De kinderzegening (Marcus 10, 13-16)
week 3: Jezus kwam voorbij (Lucas 17, 11-19); Raak hem niet aan! (Lucas 6, 1-5)
week 4: Seres, de blinde man (Johannes 9, 1-12); Blijf van hem af (Matteüs 8, 2-4)

Bijbelverhalen middenbouw:

week 2: Bij Jezus gebracht (Matteüs 9, 1-8); Dichter bij God (Matteüs 19, 13-15)
week 3: Tien melaatse mannen (Lucas 17); Pinchas met het kraaienpootje (Marcus 3, 1-6)
week 4: De blindgeborene (Johannes 9); Een vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28)

Bijbelverhalen bovenbouw:

week 2: Ook de lamme telt helemaal mee (Matteüs 9, 1-8); Dichter bij God (Matteüs 19, 13-15)
week 3: De tiende man (Lucas 17); Een hand die het niet meer doet (Marcus 3, 1-6)
week 4: Ziende blind? (Johannes 9); Een leerzame ontmoeting (Matteüs 15, 21-28)
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Voor in de agenda

agenda
Datum
23 dec
t/m 7 jan
8 jan
23 jan
30 jan
29 juni
en 2 juli

Activiteit
kerstvakantie
Start instroomgroep
MR vergadering 19:30 uur
PBS vergadering
Studiedagen kinderen vrij

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