16-02-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 23 febr
2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 19 februari centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal
worden bekrachtigd is: Goed gedrag op het toilet

Toiletten

respect



verantwoordelijkheid

Ik laat de wc netjes achter
Ik laat anderen op de wc met rust







Ik zit op de wc-pot
Ik trek door als ik klaar ben
Ik was mijn handen met zeep
Ik gebruik water alleen voor het wassen van
mijn handen
Ik ga direct terug naar de klas als ik klaar
ben

zelfstandigheid


Ik meld het als er iets mis is bij de
leerkracht

Ondertekening Pestprotocol
Het pestprotocol is vandaag in het bijzijn van de leerlingen
ondertekend in de kerk. Omdat het belangrijk is aandacht te
besteden aan pesten is dit een officiële gebeurtenis. De
voorzitters van respectievelijk de MR, Linda Wessels en de OR,
Marleen Mulder, waren aanwezig en hebben ook hun
handtekening gezet, net als juf Ellen namens de directie en Eva
uit groep 8 als vertegenwoordiger van de leerlingenraad. We
zongen samen het lied “We hebben allemaal wat” om te
onderstrepen dat iedereen anders is en mag zijn. Binnen PBS
benadrukken we het respectvol omgaan met elkaar, dit is één
van de kernwaarden van onze school.
Onze fantastische conciërge neemt afscheid
Jarenlang was zij betrokken aan onze school. Niets was haar te veel en met ziel en zaligheid heeft zij
altijd hard voor onze school gewerkt. Juf Willy heeft een andere baan!! Helaas zal zij niet meer bij ons op
school werken, maar zal Kindcentrum de Kloostertuin van haar diensten gebruik mogen maken. Wij gaan
haar absoluut missen en zullen u informeren hoe wij op gepaste manier afscheid gaan nemen van haar.
Juf Willy alvast hartelijk dank voor alles wat je voor onze school hebt gedaan.
Welkom
Juf Marloes heeft een zoon gekregen. Op 11 februari is Sem geboren. Wij feliciteren Juf Marloes en haar
man en natuurlijk de grote broer van Sem met de geboorte van hun zoon en broertje.
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Nieuws uit de school
Wist u dat:
- Juf Mariët en juf Irma beide geslaagd zijn voor de gymopleiding.
- De vicevoorzitter van de PO-raad woensdag hier op school is geweest en in gesprek is gegaan
met het team.
- De bankjes die wij hebben gekregen optimaal gebruikt worden door de kinderen.
- Juf Martien gelukkig weer beter is.
- Groep 5 t/m 8 dinsdag naar een muzikale theater voorstelling gaan over “plastic soep”,
gebaseerd op een kinderboek van Herman van Veen.
- Alle ouders volgende week welkom zijn voor de 10-minutengesprekken.
- De kinderen vandaag hun rapport mee naar huis hebben gekregen.
- Juf Alice vanaf 1 januari onze rekencoördinator is.
- Juf Marike onze wereldoriëntatie-techniek coördinator is.
- Juf Tamira 7 maart voor het laatst is in de groep en dat Juf Marjanneke 12 maart weer gaat
beginnen.
- Juf Marleen een prachtige subsidie heeft binnengehaald om Engels weer nieuwe input te geven.
- Er op dit moment 265 leerlingen op school zitten.

GMR werving nieuwe leden
Een kans om mee te denken voor alle ouders van CKC Drenthe.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Christelijke Kindcentra Drenthe bestaat uit
een enthousiaste groep ouders en personeelsleden van verschillende scholen die verbonden zijn aan onze
stichting. De GMR heeft een formele rol bij het tot stand komen van beleid dat direct van invloed is op
onze leerlingen/kinderen, personeel, ouders en organisaties.
Na de fusie van CONOD en COG Drenthe op 1 januari 2018 zijn de GMR-en van beide stichtingen
samengegaan. Tijdens dit samengaan is er bij de oudergeleding van de GMR een vacature ontstaan.
Wanneer je het als een uitdaging ziet om betrokken te zijn bij ontwikkelingen binnen CKC Drenthe en
wanneer je mee wilt denken over hoe we het onderwijs voor de kinderen zo goed mogelijk kunnen
organiseren, is dit de kans! Neem eens, geheel vrijblijvend, contact met ons op om te kijken of de GMR
iets voor jou kan zijn.
Anders dan de medezeggenschapsraad op de scholen richt de GMR zich op het beleid met een
bovenschools karakter. Denk daarbij aan de meerjarenbegroting, het bestuursformatieplan en
beleidsdocumenten als een huisvestingsplan, les aan meer- en hoogbegaafde leerlingen, de nieuwe
Kindcentra en het te kort aan onderwijzend personeel nu en in de nabije toekomst.
De GMR discussieert intern over beleidsdocumenten, maar ook met het College van Bestuur en de Raad
van Toezicht. De discussie resulteert in een advies of instemming op het betreffende beleidsdocument.
Hoewel we als gesprekspartner een positief kritische houding hebben is het overleg constructief van aard.
Ook zoekt de GMR input van de achterban. Als GMR zijn we altijd zoekende hoe we het contact met de
achterban kunnen versterken. Een brede vertegenwoordiging van ouders is daarvoor belangrijk.
Wil je de kans aangrijpen om mee te denken de kwaliteit van het onderwijs op beleidsniveau te
verbeteren, schroom niet om contact met ons op te nemen.
voorzitter GMR
Frank de Ronde ( voorzitter )
Corien de Wolff ( secretaris)

fderonde@happychickenfarm.nl
c.dewolff@ckcdrenthe.nl mob. 0636287474
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Nieuwe mailadressen leerkrachten
Alle nieuwe mailadressen van de leerkrachten en onderwijsassistenten kunt u vinden op de website onder
de knop contacten/leerkrachten. Enkele leerkrachten hebben nog geen ckcdrenthe-adres. Mail voor hen
kunt u tijdelijk sturen naar de directie hetkompas.assen@ckcdrenthe.nl

Nieuws uit de klassen

Herhaalde oproep
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!
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Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
Week 8 t/m 11 (19 februari t/m 16 maart): Veel en weinig
■ Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van delen.
■ Bijbel: De bloemen en de vogels hebben geen zorgen (Lucas 12); De rijke jongeling (Lucas 18);
Intocht in Jeruzalem (Lucas 19); Het muntje van de weduwe (Lucas 21).

Voor in de agenda
Huiswerk
Datum
Elke week
Elke week
21 feb

Agenda
Groep
½
5 t/m
8
6a
4

Elke week

6a

Huiswerk
Spullen mee voor
lettertafel met de
letter “m”
Woordenschat
nieuwsbegrip
Engels toets song
6
tafel van 3
Rekentuin 3 x 15
minuten

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

Datum
19 t/m 23
feb
26 feb t/m
2 maart
5 maart
Vanaf 12
maart
12 maart
29 juni en 2
juli
3 en 4 juli

4 juli

Activiteit
10- minuten gesprekken
voorjaarsvakantie
In deze week zal er een
luizencontrole plaatsvinden
Projectweken kunst door
de hele school heen
MR vergadering 19.30 uur
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.

Extern nieuws
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