12-01-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 19
jan 2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 15 januari centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal
worden bekrachtigd is: Goed gedrag bij de kapstok en op de gang
Bij de kapstok en op de gang




respect

verantwoordelijkheid

Ik praat met
gedempte stem
Ik geef een ander
de ruimte




Ik loop rustig
Ik loop met een doel

zelfstandigheid


Ik hang mijn jas
op en breng mijn
tas naar de juiste
plek

Nieuws uit de school
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 3 weken zal er een her-controle worden uitgevoerd net zolang totdat er geen
luizen/neten meer worden gevonden.
Juf Jacqueline
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.
De schoolfotograaf wordt verplaatst van 2 en 3 juli naar 3 en 4 juli
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Op de fiets naar gymnastiek
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan op de fiets naar gymnastiekzaal De Timp. We
verwachten dan ook dat de kinderen op de gymnastiekdagen op de fiets naar school komen.
Als een kind geen fiets bij zich heeft, is de afspraak dat het kind op school blijft tijdens
gymnastiektijd en werk (op eigen niveau) maakt bij een andere leerkracht in de klas.

Nieuws uit de klassen
Groep 7 en 8
Juf Marloes zal de komende tijd genieten van haar zwangerschapsverlof.
Wij hebben gelukkig een goede vervangster gevonden. Juf Wilma Noorda
zal haar gedurende het verlof vervangen. Juf Wilma heeft jarenlange
ervaring in het basis- en speciaal basisonderwijs. Ze zet haar expertise nu
in voor de vaste invalpool van CKC Drenthe. Welkom Wilma, bij ons op
school en veel plezier in de groepen 7 en 8!
Groep 1/2a
Zoals u weet hebben juf Marjanneke en haar man een prachtige zoon gekregen. Haar
zwangerschapsverlof eindigt op 7 maart. Dus 7 maart is de laatste dag van juf Tamira. Juf
Marjanneke neemt dan nog 1 dag per week ouderschapsverlof op. De verdeling van de
dagen is dan als volgt: juf Marjanneke op maandag en dinsdag en juf Willeke op woensdag
t/m vrijdag.
Soroptimist
In de jaarplanning staat dat kinderen van groep 6 t/m 8 naar het Soroptimist FilmFestival
zouden gaan. Helaas zijn wij uitgeloot voor dit FilmFestival.

Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
Weken 2 t/m 4
Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.
Bijbelverhalen onderbouw:
Week 3: Jezus kwam voorbij (Lucas 17, 11-19); Raak hem niet aan! (Lucas 6, 1-5)
Bijbelverhalen middenbouw:
Week 3: Tien melaatse mannen (Lucas 17); Pinchas met het kraaienpootje (Marcus 3, 1-6)
Bijbelverhalen bovenbouw:
Week 3: De tiende man (Lucas 17); Een hand die het niet meer doet (Marcus 3, 1-6)
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Voor in de agenda

Huiswerk
Datum
Elke week
Elke week
Vrijdag 19
januari
24 januari

Agenda
Groep
½
5 t/m
8
8

Huiswerk
Spullen mee voor
lettertafel met de
letter “r”
Woordenschat
nieuwsbegrip
English test

5a en
5b

Tafel van 8
kennen

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

Datum
22 jan
23 jan
23 jan
Donderdag
25 januari

27 jan
30 jan
30 jan
16 febr
19 t/m 23
febr
26 febr t/m
2 maart
5 maart
29 juni en 2
juli
3 en 4 juli

Activiteit
De komende twee weken
cito toetsen.
Groep 5a Drents Archief
MR vergadering 19:30 uur
‘Jouw school, mijn school’.
Groep 8 bezoekt VvG
locatie Lariks van 13:0015:00
In de nieuwe Kolk:
11.00 tot 17.00 uur Baby,
Peuter & Kleuter Markt
PBS vergadering
Groep 6a bezoek Drents
Archief voor een
wandeltocht (meer info
volgt)
1e rapport mee naar huis
10- minuten gesprekken
ouder gesprekken
voorjaarsvakantie
In deze week zal er een
luizencontrole plaatsvinden
Studiedagen kinderen vrij
schoolfotograaf

Extern nieuws

Vanuit de Bibliotheek:
Tot en met zondag 25 maart wordt er wekelijks vanaf 14:30 u voorgelezen of is er een
voorstelling gebaseerd op een prentenboek te zien. Speciaal voor kinderen tot een jaar of 6
(en hun ouders).
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We willen graag HEEL VEEL kinderen bereiken. In de bijlage hieronder vinden jullie een
overzicht van de programmering in januari en februari. Bij het voorlezen kan iedereen zo
aanschuiven; bij de voorstellingen graag een ticket reserveren.
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VOORLEESUURTJES en VOORSTELLINGEN op ZONDAGMIDDAGEN in de BIEB
Vanaf 1 oktober 2017 tot en met 25 maart 2018 is er elke zondagmiddag om 14:30 uur
voor kinderen tot een jaar of 6 iets leuks te beleven in de bieb van DNK. Schuif gezellig aan
en luister mee!
PROGRAMMA

januari-februari

14 JAN

VOORSTELLING

21 JAN

Schatje en Scheetje hebben
sokken gestolen. Daarom zitten ze
vast in een donkere kerker.
Scheetje wil hun gevangenis een
beetje opfleuren en regelt een
stukje zee en zon voor zijn liefste
Schatje.

28 JAN

Het varkentje heeft de hele zomer hard
gewerkt om een voorraad voor de
winter aan te leggen. Maar de beer
heeft de hele zomer in het zonnetje
gezeten. Als het koud wordt en gaat
sneeuwen, kan hij niets meer te eten
vinden. Hongerig klopt hij aan bij het
varkentje…

4 FEB

Een kleine muis wordt door
achtereenvolgens een vos, een uil
en een slang uitgenodigd om te
komen eten omdat ze hem
allemaal zien als een lekker hapje.
Maar de muis weigert telkens
beleefd door te antwoorden dat hij
vandaag bij de Gruffalo eet. Maar
dan loopt hij de Gruffalo echt
tegen het lijf!

11 FEB

VOORSTELLING

18 FEB

SSSTT! DE TIJGER SLAAPT

LOT UIT SESAMSTRAAT LEEST
VOOR
Kleine Ezels vriend Jakkie is jarig en
Kleine Ezel gaat een cadeautje voor
hem kopen. Hij kiest een vlieger uit,
een prachtige rode vlieger met een
staart eraan. Wat een mooie vlieger!
vindt kleine Ezel. Eigenlijk zonde om
hem aan Jakkie te geven.....
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25 FEB

Rikki gaat vaak naar zijn
lievelingsplek onder de oude eik.
Rikki doet zijn ogen dicht en
verzint iets wat daarna ook echt
gebeurt! Vandaag is Rikki niemand
minder dan Ridder Rikkien net als
echte ridders in de middeleeuwen
maakt de dappere held van alles
mee, met gevaarlijke draken en
een lieve jonkvrouw enzo ...

Email: kompas.assen@ckcdrenthe.nl - twitter: kompasassen

