23-02-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 9 mrt
2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 5 maart centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal worden
bekrachtigd is: Goed gedrag op het leerplein (bovenbouw) en in de hoeken (onderbouw)

Op het leerplein

respect


verantwoordelijkheid

Ik praat met gedempte stem




Ik ga netjes met spullen om
Ik laat mijn werkplek netjes
achter

zelfstandigheid


Ik werk gericht aan mijn
taak

In de hoeken

respect


verantwoordelijkheid

Ik praat met gedempte stem





Ik speel samen
Ik speel in de gekozen hoek
Ik gebruik het materiaal
waarvoor het bedoeld is

zelfstandigheid


Nieuws uit de school
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Ik ruim vlot en netjes op

Vakantie
Het is voorjaarsvakantie! We wensen jullie allemaal een hele fijne
vakantie en zien de kinderen graag weer terug op 5 maart.
Gevonden voorwerpen
inmiddels hebben we weer het één en ander aan gevonden
voorwerpen. We hebben het boven op het leerplein uitgestald. Zou u
zo vriendelijk willen zijn om even langs deze tafel te lopen en wat van
uw kind is mee te nemen.
Bij ziekte van een leerkracht
Uiteraard doen wij ons uiterste best om bij ziekte van een leerkracht
vervanging te regelen, echter waren er in deze week ruim 30
aanvragen voor ziektevervanging, terwijl er maar 2 invalleerkrachten
beschikbaar waren. Als een leerkracht van onze school ziek is dan is de procedure als volgt:
 Leerkracht meldt zich ziek uiterlijk om 07.00 uur bij de directeur.
 Directeur probeert inval te regelen. Dit gaat via een bemiddelingsbureau “Slim”.
 Bij geen inval, zullen we de ouders vragen hun kind thuis te houden indien dit mogelijk
is. Directeur schrijft een bericht voor de klassenouder en deze wordt direct in de
groepsapp van de klas geplaatst.
 Kinderen die wel op school komen worden over de andere klassen verdeeld.
 Mocht een leerkracht langer ziek zijn dan een dag en er is geen invalleerkracht, gaan wij
intern schuiven. Dit betekent dat wij op deze manier proberen te voorkomen dat 1 klas
2 dagen achter elkaar naar huis wordt gestuurd.
Badmintontoernooi
Er zijn gratis oefenavonden georganiseerd voor de kinderen die meedoen.
Graag opgeven bij Meester Mark, zodat ze weten hoeveel kinderen er komen.
De 1ste oefenavond zal op woensdag 7 maart in sporthal Kloosterveste zijn van 18.3019.30 uur
De 2de oefenavond zal op dinsdag 13 maart in sporthal de Timp in de bovenzaal zijn van
18.30-19.30 uur
Berenbieb ouders gevraagd!!
Voor volgend schooljaar zijn wij op zoek naar nieuwe hulpouders voor de Berenbieb.
De Berenbieb is de bibliotheek op onze school voor groep 1, 2 en 3.
De Berenbieb vindt één ochtend in de week plaats, en bij genoeg aanmeldingen lukt het om
elke hulpouder ongeveer één keer in de maand in te zetten.
De hulpouders werken meestal in tweetallen of drietallen samen. De ochtend duurt ongeveer
van 8.15 uur tot 10.15 uur.
Tijdens deze ochtend worden de boeken van de kinderen ingenomen en samen met de
kinderen worden er nieuwe boeken uitgezocht.
Lijkt het u leuk om ongeveer één keer in de maand te helpen met de Berenbieb, geef u dan
z.s.m. op bij juf Willeke (gr. 1/2A).
Dit mag mondeling, maar natuurlijk ook met een mailtje (w.sikken@ckcdrenthe.nl).
Dit schooljaar valt de Berenbieb op woensdagochtend, dit zal waarschijnlijk volgend schooljaar
weer zo zijn.
Juf Willeke
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Materiaal voor de techniekdagen gevraagd
Voor de techniekdagen in de groepen 5 en 6 zijn we op zoek naar plastic tassen, lege
glazen flessen en stevige plastic flessen. En als iemand toevallig een oude, wollen trui
thuis heeft liggen: ook deze kunnen we goed gebruiken! Inleveren bij de leerkracht van uw
kind, de balie of bij juf Mariët (groep 6a), alvast bedankt!
Nieuws uit de klassen
Hallo ouders/verzorgers,
Na de kerstvakantie zijn we begonnen met een nieuwe kleutergroep. De instroomgroep. Graag
willen wij (juf Karin en juf Sanne) jullie even vertellen wat wij de laatste weken hebben gedaan.
Na de kerstvakantie zijn we met acht leerlingen begonnen en hebben we gewerkt rond het
thema restaurant. Spannend zo de eerste keren naar school! Het was dan ook flink vermoeiend.
We spelen buiten, gaan gymmen en maken veel werkjes en doen samen taal en reken
spelletjes. De leerlingen spelen graag samen en houden van kletsen met elkaar, het is een
gezellige groep. In de Kinderboekenweek is de juf van de bibliotheek ook bij ons geweest om
voor te lezen. Ademloos hebben de kinderen zitten luisteren naar het prachtige verhaal van de
tijger. Na de vakantie gaan we beginnen met de kunstweken en de techniek dagen. Dan starten
er ook weer nieuwe kinderen en zijn we met 12 leerlingen. Later zullen er zeker nog meer bij
komen.
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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

8 maart

5/6

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

Datum
26 feb t/m
2 maart
5 maart
6 en 7
maart
Vanaf 12
maart
16 maart
12 maart
30 maart
2 april
3 april
17 en 18
april
26 april
27 april
29 juni en 2
juli
3 en 4 juli

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

4 juli

Activiteit
voorjaarsvakantie
In deze week zal er een
luizencontrole plaatsvinden
Techniekdagen
Projectweken kunst door
de hele school heen
Groep 5a/b naar het
gevangenis museum in
Veenhuizen
MR vergadering 19.30 uur
Goede vrijdag kinderen vrij
2e Paasdag kinderen vrij
Studiedagen kinderen vrij
Eindtoets gr 8
Koningsdag/sportdag
kinderen ’s middags vrij
Meivakantie t/m 13 mei
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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