29-03-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op
vrijdag 6 apr 2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 2 april 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 school
Graag op tijd op school komen
Enkele gezinnen hebben een brief ontvangen over het te laat komen van de
kinderen. Kinderen hebben het recht om naar school te gaan. Ouders hebben de
plicht om te zorgen, dat de kinderen op tijd op school zijn. Als school hebben wij de
plicht om verzuim te registreren en als verzuim te vaak voorkomt moeten wij een
waarschuwingsbrief sturen en mocht het verzuim blijven wordt u automatisch
opgeroepen bij de leerplicht. Kinderen die te laat komen storen het begin van de
lesdag en daarmee de concentratie van de leerkracht en de kinderen. Wij willen
nogmaals vragen om alsjeblieft op tijd te komen, zodat de les direct kan beginnen.
Afscheid van onze conciërge Willy Hagedoorn
Op woensdag 25 april nemen we afscheid van juf Willy. Zij heeft 18 jaar bij ons op
school gewerkt en veel kinderen voorzien van een pleister, luisterend oor etc.
Kortom: ons gezicht van de school gaat naar De Kloostertuin. Uiteraard willen wij
haar niet zomaar laten gaan, daarom nodigen wij u uit voor een hapje en een
drankje. De receptie vindt plaats in de hal van de kerk en zal zijn van 13.45-14.30
uur.
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Paasviering in de kerk
Kinderen hebben donderdagmorgen geluisterd naar het Paasverhaal en gezongen
met elkaar. Het was een mooie viering!

Open dag
Op 4 april is er een open dag voor bijna alle scholen van CKC Drenthe. Vooral
bedoeld voor nieuwe ouders. Kent u ouders, die een school zoeken voor hun kind,
tip hen dan op deze dag of neem ze gewoon mee. En als u zelf eens een kijkje op
school en in de groep van uw kind wilt nemen, dan is deze dag daarvoor ook
geschikt.
Nieuws uit de klassen
Onze voorleeskampioen
Zie hem hier eens zitten. Op 21 maart
vertegenwoordigde voorleeskampioen Daan
Schiphorst onze school tijdens het Asser
voorleeskampioenschap in De Nieuwe Kolk.
Hij gaf toe best wel nerveus te zijn geweest
en daarom is het des te dapperder dat hij zo
goed voorlas uit ‘Gruwelijk grappige
Griezelverhalen’, geschreven door diverse
auteurs. Geweldig gedaan, Daan!
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Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
Week 12 t/m 14 (19 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. De Paasverhalen uit Lucas, Marcus, Johannes en Matteüs staan centraal.

Voor in de agenda
Huiswerk

Agenda

Datum
Elke week

Groep
½

Elke week

5 t/m 8

Elke week

6a

4 april

5a

Huiswerk
Spullen mee voor
lettertafel met de
letter “u/uu”
Woordenschat
nieuwsbegrip
Rekentuin 3 x 15
minuten
Toets tafel van 8

4 april

6a

Engels toets

Datum
30 maart
2 april
3 april
4 april
9 april
17 en 18
april
25 april
26 april

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

27 april
29 juni en 2
juli
3 en 4 juli

4 juli

Activiteit
Goede vrijdag kinderen vrij
2e Paasdag kinderen vrij
Studiedagen kinderen vrij
Open dag van
08:15-13:45 uur
groep 6a op de fiets naar
het Drents museum
Eindtoets gr 8
Afscheid Willy Hagedoorn
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-enzussen-foto kunnen
maken.
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