23-03-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 30 mrt
2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 26 maart nogmaals centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra
zal worden bekrachtigd is: Goed gedrag vragen om hulp

Vragen om hulp

respect




verantwoordelijkheid

Ik weet op welk
moment ik om hulp
kan vragen
(bovenbouw)
Als de stip op rood
staat weet ik dat ik
moet wachten
(onderbouw)




Ik gebruik de stip: ik leg
de stip op rood als ik hulp
nodig heb (bovenbouw)
Ik wacht op mijn plek op
totdat juf langskomt
(onderbouw)

zelfstandigheid



Nieuws uit de peuteropvang
Peuterpret week 13
Thema: Pasen
Knutselen:
De kinderen die nog geen paasmandje hebben gemaakt, doen dat deze week.
Zingen & expressie:
Hip, hip, hip, zo hippen alle hazen
Zeg kuikentje, zeg kuikentje
Rode stippen op het ei
Taal:
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Ik weet wanneer ik
om hulp moet
vragen
Ik vraag om hulp
als ik dat nodig heb

Tijdens het verstoppen van paaseieren besteden we extra aandacht aan voorzetsels zoals voor,
achter, onder, op, naast, enz.
Spel:
Paaseieren verstoppen
Paasontbijt/lunch:
Op woensdag 28 maart en donderdag 29 maart hebben we een paasontbijt / lunch.
Voorlezen:
Kom uit het ei kleintje
Goed gedaan Kippie Kip
Dotties eieren

Nieuws uit de school
Kunstproject
Tot en met woensdag staan de lessen nog in het teken van het thema kunst. Het is zo leuk om
te zien hoe enthousiast de kinderen meedoen bij de lessen! Graag willen de kinderen op
woensdag 28 maart hun gemaakte werk aan jullie laten zien. We sluiten hiermee dit project af
door middel van een tentoonstelling in de school. Dit vindt plaats van 13.00 uur tot 13.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd! Als u uw kind even uit de klas haalt mag u samen gerust een
rondje door de school maken om te kijken in de andere groepen. Graag willen we wel om 13.30
uur alleen met de kinderen de dag afsluiten.
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Nieuws uit de klassen
Plusklas
De afgelopen weken is er in de plusklas gewerkt over de gemeenteraadsverkiezingen. We
hebben aan de hand van een doeboek ontdekt wat een gemeenteraad is en welk werk ze doen.
We hebben gekeken naar verkiezingsfilmpjes van partijen die meedoen aan de verkiezingen in
Assen en een mini-debat gevoerd over bijv. wel of niet betaald parkeren in de binnenstad.
Uiteindelijk hebben alle leerlingen van de plusklas een eigen partij opgericht en een verkiezingsposter gemaakt. Er werd nagedacht over een naam, slogan en tenminste 3 standpunten. Wat
zijn er een hoop goede ideeën voor Assen! Op de foto ziet u enkele voorbeelden:

Nieuwsbegrip in de groepen 4
De leerlingen van groep 4 krijgen nu elke week een les “Nieuwsbegrip”. Dit is
begrijpend lezen. Het onderwerp is elke keer iets actueels, deze week is het een tekst
over Stephen Hawking. Alle leerlingen van groep 4 hebben een gebruikersnaam en een
inlogcode gekregen.
Thuis kan uw zoon/dochter ook inloggen op Nieuwsbegrip. Ze kunnen dan de
woordenschat maken die bij de les hoort, het filmpje bekijken of de extra les maken.
Voor sommige leerlingen is de “voorleesversie” geactiveerd.
Na de meivakantie wordt dit een huiswerkopdracht. Nu kunnen ze er alvast aan
wennen.
Heeft u vragen of lukt het niet kom dan even bij Bea Wisselaar.
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Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
Week 13 t/m 14 (26 maart t/m 6 april): Donker en licht
Inhoud: De spanning tussen donker en licht; Jezus als licht voor de mensen. Pasen als
overwinning op de duisternis en als bemoediging om lichtdragers te zijn in de wereld.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 13: Johannes en het licht (Johannes 1); Verraad in de nacht (Johannes 13); Donker
overdag (Johannes 18); Het licht van Pasen (Johannes 20).
week 14: Na Pasen (Johannes 21).
Bijbelverhalen middenbouw:
week 13: Verraad in het donker (Johannes 13 en 18, 1-14); Een zwarte dag (Johannes 18, 1540 en Johannes 19); Het licht van de morgen (Johannes 20, 1-18).
week 14: Net als vroeger (Johannes 21); Licht onder een emmer (Matteüs 5, 14).
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 13: Gevangen in de nacht (Johannes 13 en 18, 1-14); De zwartste dag (Johannes 18, 1540 en Johannes 19); Maria in het licht (Johannes 20, 1-18).
week 14: ’s Morgens aan het meer (Johannes 21); Laat je licht schijnen (Matteüs 5, 14).
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Voor in de agenda
Huiswerk
Agenda
Datum
Elke week

Groep
½

Elke week

5 t/m 8

Elke week

6a

Huiswerk
Spullen mee voor
lettertafel met de
letter “u/uu”
Woordenschat
nieuwsbegrip
Rekentuin 3 x 15
minuten

Datum
t/m 28
maart
26 maart
28 maart
29 maart
30 maart
2 april
3 april

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

4 april
17 en 18
april
26 april
27 april
29 juni en 2
juli
3 en 4 juli

4 juli

Activiteit
Projectweken kunst door
de hele school heen
Groepen 5 en 6 naar de
Kolk voor “Bureau
Meestervervalsers”
Tentoonstelling
Kunstproject 13:00 13:30 uur
Paasviering ‘s morgens
Goede vrijdag kinderen vrij
2e Paasdag kinderen vrij
Studiedagen kinderen vrij
Open dag van
08:15-13:45 uur
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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Extern nieuws
Hallo,
Op zondag 25 maart organiseert Taribush, in samenwerking met SBB en Natuur
momunmenten) voor de tiende keer het Taribush Wandelfestival.
Deze dag staat uiteraard in het teken van wandelen, maar ook vooral in het teken van gezellig
met elkaar buiten zijn en activiteiten ondernemen.
Er zijn deze dag twee verschillende wandeltocht
Kinderspeurtocht:
Een leuke speurtocht voor kinderen t/m 7 jaar. Deze speurtocht eindigt traditie getrouw met het
schatzoeken.
Avonturentocht:
Avontuurlijke wandeltocht voor de kinderen van 7 t/m 13 jaar, waarbij onderweg opdrachten
moeten worden uitgevoerd en waarbij goed nagedacht moet worden over de route.!
Het festivalterrein:
Na de wandeling is het uiteraard tijd voor de kinderen om lekker te spelen op ons terrein. Er kan
boog geschoten worden, het bos is aantrekkelijk genoeg om te spelen, de paashaas wandelt af
en toe ook een rondje en uiteraard staan de springkussens klaar om besprongen te worden!
Programma:
12.30 uur
Start Wandeltochten vanaf Kamp Taribush (tussen Beilen en Dwingeloo)
17.15 uur
Bekendmaking winnaars van de kindertochten
Kijk voor meer informatie op:

http://www.lentewandelfestival.nl/

Houdt u zich aan de snelheidslimiet?
Een paar kilometer te hard rijden. We doen het allemaal wel eens. Soms onbewust. Bijvoorbeeld als we
met het verkeer meerijden of als onze gedachten afdwalen. Maar soms rijden we ook bewust te hard.
Zo’n overtreding lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Zeker binnen de
bebouwde kom, omdat daar vaak kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen op de weg zijn. Toch
rijden de meeste mensen binnen de bebouwde kom 10 tot 15 km/uur te hard. Dat lijkt misschien niet
veel, maar 10 kilometer te hard rijden, zorgt ervoor dat uw remweg 7 meter langer wordt! Om mensen te
wijzen op de gevaren van (iets) te hard rijden, is er de landelijke campagne ‘Hou je aan de
snelheidslimiet’. Misschien heeft u de campagneposters al wel in school zien hangen. De campagne roept
weggebruikers op om regelmatig hun snelheid te checken. Zo rijden we nooit ongemerkt te hard.
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