02-02-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 9
febr 2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.

PBS les van de week
Aankomende week staat er geen specifieke gedragsverwachting centraal.
We werken de komende periode aan pestpreventie met behulp van PBS. We gaan lessen
geven rond dit thema en zullen het pestprotocol gaan ondertekenen op vrijdag 16 februari.
We vinden het belangrijk om hier aandacht aan te besteden.

Nieuws uit de peuteropvang
Sinds 1 januari is de peuterspeelzaal onderdeel geworden
van de nieuwe organisatie CKC Drenthe. Vandaar dat dit
nieuwe kopje ingevoegd is in onze nieuwsbrief. Op deze
plek kunt u informatie van de peuteropvang verwachten.
In de peuteropvang zijn Annet Strijker, Ingrid Jager en
Amanda Tjapkes de vaste krachten. Zij zijn eventueel per
mail te bereiken via resp. a.strijker@ckcdrenthe.nl,
i.jager@ckcdrenthe.nl en a.tjakes@ckcdrenthe.nl
(inderdaad per ongeluk zonder p).
Afgelopen maandag is de peutergroep met elkaar naar de
winkel gelopen. Dit was de introductie van het nieuwe
thema ‘eten’. Samen deden ze de fruitboodschappen.

Nieuws uit de school
Bereikbaarheid e-mail
I.v.m. de fusie van COG Drenthe en Conod naar CKC Drenthe worden al onze emailadressen
gewijzigd. Het is de bedoeling, dat we nog enkele maanden ons oude mailadres kunnen
uitlezen, maar afgelopen week merkten we, dat dat hier en daar niet goed ging. De
directiemail b.v. is daardoor een dagdeel onbereikbaar geweest. De komende drie weken
zou dat nog wel eens vaker kunnen voorkomen. Heeft u het idee, dat de mail niet goed
overkomt, stap dan gerust de school binnen.
Vaak werkt de nieuwe mail al. Dat is meestal: voorletter.achternaam@ckcdrenthe.nl.
Het nieuwe mailadres van de directie is: hetkompas.assen@ckcdrenthe.nl. We hopen
volgende week alle andere mailadressen te kunnen meedelen.
Email: hetkompas.assen@ckcdrenthe.nl - twitter: kompasassen

Griep
De griepgolf wordt ook bij ons gevoeld. Vier collega’s ziek (Ellen, Alice, Marlies en Sannie),
terwijl ook invallers in de kleine groep invallers geveld zijn door de griep. In de maand
januari hebben we drie keer moeten besluiten om een groep vrij te geven, omdat het ons
niet lukte om de bezetting rond te krijgen. We vinden dit heel vervelend en onwenselijk,
maar we konden niet anders. Eigenlijk is dit o.a. waar het bij de stakingen om gaat; te
weinig leerkrachten in het basisonderwijs!
Staking 14 februari
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De stakingen in het primair onderwijs krijgen een vervolg. Graag geven wij
u wederom 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 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 Kindcentrum het Kompas vinden wij het belangrijk dat er voldoende
middelen beschikbaar zijn om nu en in de toekomst goed onderwijs te kunnen verlenen. 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 landelijke staking van 12 december heeft niet het gewenste resultaat gehad.
Vandaar dat er nu landelijk estafettestakingen zullen worden gehouden. Hiermee wordt op
14 februari in de noordelijke provincies gestart.
Wat betekent dit voor u en uw kind(eren)?
- Deze dag blijven de deuren van onze school de hele dag gesloten;
- u moet op deze dag zelf opvang zoeken voor uw kind
- indien uw kind gebruik maakt van onze buitenschoolse opvang, dient u zelf afspraken te
maken met uw opvangorganisatie.
We houden u de komende weken op de hoogte over de ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Ellen Sonnemans
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Nieuws uit de klassen
Groep 3 en 4
In de groepen 3 en 4 zijn we op dit moment druk aan het oefenen met klokkijken. Groep 3
oefent met de hele uren. In groep 4 zijn we al veel verder, namelijk: Hele uren, halve uren,
kwartieren, maar ook 5 voor/over en 10 voor/over. Omdat veel kinderen dit best moeilijk
vinden zouden we het fijn vinden om u dit thuis met enige regelmaat te laten oefenen. Dit
kan heel gemakkelijk door af en toe te vragen hoe laat het is. Hiermee zult u uw kind goed
kunnen helpen.

Reserve kleding
De kinderen vinden het heerlijk om in de pauze in de Natuurspeeltuin te spelen. Met dit
weer wil het alleen weleens voorkomen dat een kind heel nat wordt of onder de modder zit.
Graag zouden wij wat reserve kleding in de groep willen hebben, zodat ze niet de hele dag
in die vieze/natte kleding rond hoeven te lopen.
Wie heeft er voor kinderen van 6-8 jaar joggingbroeken, leggings, sokken, onderbroeken,
enz. beschikbaar voor de school? Wilt u dit geven aan de leerkracht van uw kind?
Alvast bedankt!

Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
Van 29 januari t/m 16 februari: Je krijgt wat je verdient
Inhoud: Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en
ongelijke behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe
toekomst.
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Voor in de agenda
Huiswerk

Agenda

Datum
Elke week

Groep
½

Elke week

5 t/m
8
6a

31 jan
31 jan

5a en
b
4

Huiswerk
Spullen mee voor
lettertafel met de
letter “m”
Woordenschat
nieuwsbegrip
Engels toets song
5
tafel van 8
tafel van 3

Datum
9 feb
14 feb
16 feb
19 t/m 23
feb
26 feb t/m
2 maart
5 maart

Vriendelijke groeten namens het team,
Martien de Pauw (adj. dir.)

29 juni en 2
juli
3 en 4 juli

4 juli

Activiteit
Verkeerslessen trafficscills
voor de groepen 5, 5/6 en
6
Stakingen PO in Drenthe,
Friesland en Groningen
School gesloten
1e rapport mee naar huis
10- minuten 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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