06-04-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 13 apr
2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 9 april centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal worden
bekrachtigd is: Goed gedrag bij de kapstok en op de gang

Bij de kapstok en op de gang

respect



verantwoordelijkheid

Ik praat met
gedempte stem
Ik geef een ander de
ruimte




Ik loop rustig
Ik loop met een doel

zelfstandigheid


Ik hang mijn jas op
en breng mijn tas
naar de juiste plek

Nieuws uit de peuteropvang
Peuterpret week 15 Thema: De boerderij
Ontdekken:
Welk dier heeft zwart met witte vlekken?
Maar wacht eens even.. Een varken heeft toch geen snavel?
En een koe heeft geen vleugels!
Spelenderwijs ontdekken we de kenmerken van verschillende dieren.
Buitenspelen:
Tijdens het buitenspelen maken we van zand en water, modder voor de varkens.
Voorlezen:
*Mama kwijt
Een verhaal over een uiltje dat zijn mama kwijt is. Andere dieren helpen zijn mama terug te
vinden door te vragen naar de kenmerken van zijn mama.
*Kinderboerderij
Ook dit boekje gaat over de kenmerken van de dieren.
Zingen:
Een koetje en een kalfje en Schaapje, schaapje
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Nieuws uit de school
Sportdag:
We zijn nog op zoek naar blikken voor de sportdag. Zou u deze willen bewaren en op school
afgeven? Afgeven kan bij groep 5/6, Meester Mark. Alvast bedankt.
Ook zijn we nog op zoek naar een elektronisch dartbord. Graag willen we deze lenen tijdens de
sportdag.
Schoolfruit
We kunnen nog t/m 20 april genieten van het EU-schoolfruit. Daarna vragen we u om weer elke
dag zelf te zorgen voor fruit voor in de kleine pauze.
MR
De Medezeggenschapsraad zoekt vanaf volgend schooljaar een nieuw lid binnen de
oudergeleding. Vind je het leuk om een actieve bijdrage te leveren aan (het beleid van ) de
school? Vind je het belangrijk dat het belang van leerlingen, ouders en teamleden meetelt in de
keuzes die gemaakt worden? Dan zit je in de MR op de goede plek. We vergaderen ongeveer 7
x per jaar en houden ons o.a. bezig met het taakbeleid, volgen de keuzes die gemaakt worden
in de aanschaf van nieuwe methodes, kijken mee in de begroting etc. Dit doen we samen met
een vertegenwoordiging uit het team; de personeelsgeleding van de MR. Deze bestaat uit juf
Jenny, juf Marleen en juf Marike. De oudergeleding bestaat uit Martine Maris (moeder van Isa
Bos, groep 3) en Linda Wessels (moeder van Tess Oldenziel (5a) en Siem Oldenziel (2B )).
Vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus je bent van harte welkom om een vergadering bij
te wonen. De data staan vermeld op de schoolkalender.
Als je belangstelling hebt kun je dat kenbaar maken door te mailen naar:
mr.hetkompas@ckcdrenthe.nl.
Bij meerdere belangstellenden zullen er verkiezingen worden gehouden, waarbij aan alle ouders
gevraagd wordt om te stemmen.
Berenbieb ouders gevraagd!!
Inmiddels hebben wij twee nieuwe aanmeldingen voor de Berenbieb ontvangen, maar wij
kunnen nog meer nieuwe hulpouders gebruiken om vanaf volgend schooljaar te helpen bij de
Berenbieb. Daarom nogmaals onderstaande oproep:
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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Allergie of dieet
Diverse kinderen hebben een dieet. We zijn bezig om met één van de ouders dit beter te
coördineren. Bij het aanmelden van uw kind heeft u een formulier ingevuld waarop
voedingsintoleranties en/of allergieën staan. Veel ouders hebben toen ingevuld, dat er een
vermoeden was.
Om dit goed in kaart te brengen, willen we graag van u weten welke kinderen bepaalde
voedingsmiddelen echt niet mogen hebben (dus niet wat ze niet lekker vinden of waar ze een
lichte reactie van krijgen).
Stuurt u deze informatie per mail naar m.depauw@ckcdrenthe.nl. Als er geen wijzigingen ten
opzichte van de aanmelding zijn of er zijn geen bijzonderheden, dan hoeft u niets te doen.
Als we een goed overzicht hebben willen we ervoor zorgen, dat er ook voor kinderen goede
traktaties e.d. zijn, waardoor zij zich niet meer buitengesloten hoeven te voelen bij feestjes.
Reinilde Heilkamp en Martien de Pauw
Nieuws uit de klassen
Nieuws voor groep 7 en 8
Voor de mei vakantie nemen wij weer afscheid van juf Wilma. Haar laatste werkdag op Het
Kompas zal zijn op 26 april. Wij bedanken juf Wilma voor haar inzet bij ons op school. Na de
meivakantie zal juf Marloes weer terugkomen op onze school. Baby Sem is inmiddels alweer 3
maanden en juf Marloes heeft aangegeven ontzettend veel zin te hebben om weer aan de slag
te gaan op onze school.
Instroomgroep
Heeft u misschien nog kleding die wij mogen gebruiken als kinderen een klein ongelukje
hebben gehad. Denk aan: onderbroeken, broeken en sokken. Alvast hartelijk dank!
Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
Week 15 en 16 (9 t/m 20 april): Duurzaam
Inhoud: Het besef van verbondenheid van mens en natuur. De opdracht om je in te zetten voor
een duurzame wereld. De scheppingsverhalen uit Genesis staan centraal.
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Voor in de 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

Huiswerk
Datum
9 april
17 en 18 april
20 april
25 april
26 april
27 april
25 mei

Agenda

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

29 juni en 2
juli
3 en 4 juli
4 juli

Activiteit
groep 6 op de fiets naar het
Drents museum
Eindtoets gr 8
Laatste dag EU-schoolfruit
Afscheid Willy Hagedoorn
Koningsdag/sportdag kinderen
’s middags vrij
Meivakantie t/m 13 mei
Viering 10-jarig bestaan van
ons gebouw (MFA Marturia)
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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Vanuit de GMR
Nu we na de fusie in een nieuwe samenstelling verder zijn gegaan, leek
het ons een goed moment ook onze werkwijze tegen het licht te
houden. Aangezien de GMR alle ouders en personeelsleden van CKC
Drenthe vertegenwoordigt, willen we graag na iedere vergadering kort
met ieder delen welke zaken er spelen en waar we over gesproken
hebben.
Op dinsdag 3 april hebben we tijdens de GMR vergadering drie nieuwe
leden mogen verwelkomen binnen de oudergeleding. Na de fusie was er
al een vacature en in de afgelopen weken is er door omstandigheden
nog ruimte gekomen voor twee nieuwe leden. Het was goed te merken
dat na onze oproep via de scholen genoeg enthousiaste kandidaten
beschikbaar waren.
Nieuwe mensen verwelkomen ging deze vergadering samen met
afscheid nemen van twee betrokken leden. Jouke-Jan de Groot (ouder
van de Kloostertuin in Assen) en Harco Dijkstra (ouder van de Klister in
Nieuw-Buinen) hebben besloten afscheid te nemen van de GMR. We
bedanken hen ook via deze weg hartelijk voor hun betrokken inbreng.
Tijdens deze eerste vergadering in de nieuwe samenstelling hebben we
nader kennisgemaakt, we hebben de beleidsplannenagenda besproken
en we hebben instemming verleend op de nieuwe reiskostenregeling.
Daarnaast heeft Jacqueline Mulder (lid van het College van Bestuur)
ons bijgepraat over de lopende ontwikkelingen binnen CKC Drenthe op
het gebied van de fusie en vorming van kindcentra en de
ontwikkelingen die dit met zich meebrengt.
De volgende vergadering staat gepland op 15 mei 2018.
Op dit moment bestaat de GMR uit de volgende leden:
Marleen Brink
Jennifer Eberhard
Remko Pars
Anneke Lanjouw
Karen Lubberts
Frank de Ronde
Marijke Schepel
Riëtte Veldman
Corien de Wolff
Dominique Zwaagman
Jaap van der Heijdt
Arjan Oortman

ouder
personeel
ouder
personeel
personeel
ouder
personeel
ouder
personeel
personeel
ouder
ouder

Voorzitter
Secretariaat

Voor vragen is de GMR bereikbaar via het volgende mailadres:
gmr@ckcdrenthe.nl
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