09-03-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 16 mrt
2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 12 maart 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

Nieuws uit de peuteropvang
Deze week besteden we extra aandacht aan het vergelijken van hoeveelheden, tellen en meten.
Dit doen we door bijpassende spelletjes te spelen en tijdens het meespelen in de hoeken, extra aandacht
te geven aan woorden die hierbij horen.
Spel:
We doen een spelletje met de dobbelsteen.
Hoeveel stippen staan erop de dobbelsteen?
Zoveel kralen mag je pakken en aan het koord rijgen.
Welke ketting is lang en welke is kort?
We gaan ook voorwerpen (zoals kralen) over bakjes verdelen.
Hoeken:
Tijdens het meespelen in de hoeken besteden we waar mogelijk extra aandacht aan begrippen zoals:
Veel / weinig, meer /minder, lang / kort.
Voorlezen:
Dribbel kan tellen
Rupsje nooit genoeg
Zingen:
Hoedje van papier
De zevensprong
Ik zag 2 beren
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Nieuws uit de school
Pannenkoekendag 16 maart vervalt
In de jaarkalender stond op vrijdag 16 maart de pannenkoekendag genoteerd. Omdat we in deze weken
met alle groepen werken rondom het thema “Kunst” en er op deze datum ook kunstenaars in een aantal
groepen aanwezig zullen zijn, is besloten de pannenkoekendag te laten vervallen. De activiteiten rond het
thema Kunst zullen met een tentoonstelling worden afgesloten. Hieronder leest u hier meer informatie
over!
Opening Projectweken Schilderkunst
Op donderdagmorgen 8 maart werd op het plein een opening
gedaan voor de project weken Schilderkunst. Alle leerkrachten
waren verkleed als schilder en kwamen aan het eind de act
samen in de schilderijlijst. We werken namelijk van 8 t/m 28
maart in alle groepen over de schilderkunst. Naast de lessen
van de eigen leerkracht krijgt iedere groep ook 2 gastlessen
van een docent van het ICO.
Op woensdag 28 maart sluiten wij dit project af met een
tentoonstelling in de school, van al ons gemaakte werk. Dit
vindt plaats van 12.45 uur tot 13.30 uur. Noteert u deze datum
alvast?
Mocht u zelf nog leuke ideeën en suggesties hebben om nog
meer uit dit project te halen, dan bent u van harte uitgenodigd
om dit met ons te delen!
Efteling spaarkaart
Een aardige buurvrouw heeft hier op school 33 spaarkaarten gebracht die korting geven bij de Efteling.
Mocht u gebruik willen maken van een spaarkaart dan kunt u deze ophalen beneden bij de Balie. Het zijn
de spaarkaarten van de Albert Heijn. Op=op!
Bezoek aan het gevangenismuseum
Op vrijdag 16 maart gaan de groepen 5a en 5b naar het gevangenismuseum in Veenhuizen. We gaan er
met een bus heen. De bus vertrekt om 8:40 uur vanaf school. De schooldag begint, zoals altijd, gewoon
om 8:15 uur. Wees op tijd! We hopen op een leerzame ochtend.

Nieuws uit de klassen
Beste deelnemers aan het BC Assen Scholentoernooi,
Hartelijk dank voor jullie (massale) aanmelding voor ons BC Assen scholentoernooi! We zijn als
vereniging erg blij dat er zoveel interesse is in badminton!
Helaas kan het toernooi dit jaar niet doorgaan, mede door het grote aantal opgaves (>200), en
familieomstandigheden van degene die het zou organiseren. Als bestuur van BC Assen lukt het hierdoor
niet om op een verantwoorde manier het scholentoernooi te organiseren. We gaan ons er voor inzetten
om dit op een later moment opnieuw, en waarschijnlijk in een wat andere opzet, te organiseren. Hierover
volgt later meer.
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De kinderen die zich hebben opgegeven voor het oefenen vooraf op 7 of 13 maart, zijn wel welkom om
dit te komen doen, de rackets hiervoor zullen aanwezig zijn. Natuurlijk is het daarnaast ook altijd
mogelijk om op proef een keer te komen badmintonnen op een gewone trainingsavond!
Met sportieve groet namens het BC Assen bestuur,
Margreet Boven, secretaris BC Assen

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.

Bijbelverhalen onderbouw:
week 8/9: Morgen zien we wel weer! (Matteüs 6, 25-34); Joël wil gelukkig worden (Lucas 18, 18-27).
week 10: Welkom aan iedereen (Lucas 14, 12-14); Genoeg voor iedereen? (Marcus 6, 30-44).
week 11: Een warme deken (Matteüs 25, 35-36); De arme vrouw geeft alles wat ze heeft (Lucas 21, 14).

Bijbelverhalen middenbouw:

week 8/9: Alles verkopen wat je hebt? (Lucas 18, 18-30); Een verhaal over vogels en bloemen (Lucas 12,
6-7 en Lucas 22-34).
week 10: Aren plukken op de sabbat (Lucas 6, 1-5).
week 11: Door te delen wordt het méér (Lucas 9, 12-17); Het muntje van de weduwe (Lucas 21, 1-4).

Bijbelverhalen bovenbouw:

week 8/9: Niks in de weg (Lucas 18, 18-30); Zorgen (Lucas 12, 6–7 en Lucas 22-34).
week 10: Aren plukken op de sabbat (Lucas 6, 1-5).
week 11: Delen (Lucas 9, 12-17); Centen en goudstukken (Lucas 21, 1-4).
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Voor in de agenda
Huiswerk
Datum
Elke week

Groep
½

Agenda

Elke week

5 t/m 8

Huiswerk
Spullen mee voor
lettertafel met de
letter “k”
Woordenschat
nieuwsbegrip

12 maart

4

automatiseren tot 20

Elke week

6a

Rekentuin 3 x 15
minuten

Datum
Vanaf deze
week
16 maart
12 maart
29 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
Projectweken kunst door
de hele school heen
Groep 5a/b naar het
gevangenis museum in
Veenhuizen
MR vergadering 19.30 uur
Paasviering ‘s morgens
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.

Extern nieuws
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