19-01-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 26 jan
2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 22 januari centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal
worden bekrachtigd is: Goed gedrag in de fietsenstalling

Fietsenstalling





respect

verantwoordelijkheid

Ik loop rustig met
mijn fiets aan de
hand
Ik wacht op mijn
beurt
Ik begin pas met
fietsen op de
straat




Ik zet mijn fiets in het
fietsenrek
Ik zet mijn fiets op
slot

zelfstandigheid


Ik berg mijn
fietssleutel op
een vaste plek op

Nieuws uit de school
Fietsen op het schoolplein
De PBS les van aankomende week is een herhalingsles. Het valt ons op dat er zowel voor als
vlak na schooltijd op het schoolplein wordt gefietst. Dit levert gevaarlijke situaties op, onlangs is
er een kleuter bijna gevallen doordat hij omver gereden werd. Dit kan toch niet de bedoeling
zijn.
Afspraak is dat er niet op het plein wordt gefietst, maar dat er wordt gelopen met de fiets aan
de hand. Wilt u hier alert op zijn?
Wachten op het benedenplein
Om 13.45 uur komen de leerkrachten met de kinderen naar buiten, u kunt uw kind dan
ophalen. Voor de groepen 1 en 2 geldt dat de kinderen in een cirkel of op de slang staan op het
bovenplein en dat u hier naartoe kunt lopen. Wilt u totdat de kinderen naar buiten komen
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wachten op het benedenplein? Het is storend is de ouders voor het raam van een lokaal staan
te praten, de kinderen worden hierdoor erg afgeleid.
Fusie
Beste ouders, verzorgers,
Misschien wist u het al: ons bestuur is per 1 januari gefuseerd. COG Drenthe en CONOD
vormen sinds 1 januari jl. de stichting Christelijke Kindcentra Drenthe, kortweg CKC Drenthe.
Een feestelijke gebeurtenis, waarvan we vinden dat de kinderen daar ook van mee mogen
genieten. Daarom krijgen alle kinderen die ons kindcentrum bezoeken een cadeautje! Iedereen
krijgt een strandbal met daarop het logo van ons nieuwe bestuur. Leuk voor op het strand, in
de tuin, of...
Als tip voor het opblazen geven we nog mee om eerst de grote bal op te blazen en daarna het
poppetje dat er in zit. Hiervoor zit een apart ventiel op de bal.
Heel veel plezier met de strandbal!
Volleybaltoernooi groepen 5 en 6.
Woensdag 24 januari is het zo ver. Het Cool Moves Volleybaltoernooi in de sporthal Olympus bij
Quintus. Het Kompas vaardigt twee mixteams af en een jongensteam. Ook doet er een
jongensteam mee aan smashbal. Dit is een nieuwe spelvorm dat is bedacht om nog meer
enthousiasme bij de kinderen te krijgen ten aanzien van volleybal.
Het toernooi is van 13.45 tot 17.00. Hierna volgen de finales
Komt u ook onze teams aanmoedigen?

Nieuws uit de klassen

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)
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week 4: Ziende blind? (Johannes 9); Een leerzame ontmoeting (Matteüs 15, 21-28)
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

Datum
22 jan
23 jan
23 jan
Donderdag
25 januari
27 jan

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

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

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
Schoolfotograaf voor de
broertjes en zusjes die niet
op school zitten, zodat ze
samen een broer en
zussen foto kunnen
maken.
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