13-04-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op
vrijdag 20 apr 2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 16 april centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal
worden bekrachtigd is: Goed gedrag op de computer

Computer

respect



verantwoordelijkheid

Ik ga voorzichtig om met de
computers
Ik werk aan mijn eigen opdracht





Ik ruim alles op
Ik meld de computer af als ik klaar
ben
Ik schuif mijn stoel aan

zelfstandigheid


Ik sla mijn werk op als dat
moet

Nieuws uit de peuteropvang
Peuterpret week 16
Thema: De boerderij
Knutselen:
Deze week en volgende week gaan we iets
knutselen. Maar wat??
Dat is nog een geheim. Alleen papa’s, oma’s en
opa’s mogen het weten…
Spel:
“Boe”, zegt de koe. “Ik ben mijn kindje kwijt”.
Hoe heet het kindje van de koe?
We moeten het kalfje terugbrengen naar haar
mama.
Ook het schaap is haar kindje kwijt….
In kleine groepjes leren we spelenderwijs de
namen van de jonge dieren.
Buitenspelen:
Wie heeft er nog geen modder gemaakt voor de
varkens?
Voorlezen:
Boe roept klein konijn
Kukeleku!
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Nieuws uit de school
Koningsspelen 26 april
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
26 april houden we onze gezamenlijke koningsspelen/sportdag. Er zijn verschillende
activiteiten op verschillende plaatsen.
Groep 1 en 2 houdt de koningspelen op het schoolplein.
Aanwezig: 8.15 uur op school. Afgelopen 11.45 uur.
Groep 3 en 4 sport op de velden van ACV (tegenover de Bonte Wever).
Aanwezig: 8.30 uur. Afgelopen 11.45 uur. Vervoer op eigen gelegenheid.
Ouders van kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang, worden verzocht
met andere ouders vervoer heen en terug van sportpark van ACV te regelen.
Groep 5 t/m 8 heeft zijn activiteiten bij Fitness Factory in het centrum van Assen.
Aanwezig: 8.15 uur Afgelopen 11.45 uur. We gaan met de klas lopend heen en terug onder
begeleiding van de leerkracht.
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 graag een handdoek meenemen voor tijdens de activiteiten
in de sportschool.
Voor iedereen geldt:
Sportkleding en sportschoenen aan (oranje gewenst i.v.m. koningsspelen),
Flesje drinken of bidon met water mee,
Eten en drinken niet meer dan normaal.
Met vriendelijke groet,
Sportcommissie.
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, maar vanaf 13.30 uur bent u welkom om te
horen hoe de kinderen juf Willy toezingen.
Opgeven allergieën
Herhaalde oproep: Om voedingsintoleranties en allergieën 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.
N.a.v. de oproep in de vorige nieuwsbrief heb ik nog maar één mail ontvangen. Vandaar
deze herhaling.
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Gevonden voorwerpen
Nu het weer warmer wordt blijven winterspullen op school liggen. Ook liggen er nog kleine
spullen. Herkent u iets op de foto of mist u iets, kom het dan op school ophalen. Binnenkort
wordt alles weer weggebracht.

Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
Week 15 en 16 (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
Elke week

5 t/m
8
6a

18-04

5a/b

Huiswerk
Spullen mee voor
lettertafel met de
letter ‘t”
Woordenschat
nieuwsbegrip
Rekentuin 3 x 15
minuten
Toets tafel van 9

week 16

4a

tafel van 3

23-04

6a

Topotoets
Flevoland en
Overijssel
Topotoets
Overijssel

18-04

5/6

Huiswerk
Agenda

Datum
17 en 18
april
20 april
25 april
26 april
27 april t/m
13 mei
25 mei
29 juni en 2
juli
3 en 4 juli

4 juli

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

Activiteit
Eindtoets gr 8
Laatste dag EU-schoolfruit
Afscheid Willy Hagedoorn
Koningsdag/sportdag
kinderen ’s middags vrij
Meivakantie
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-enzussen-foto kunnen
maken.

Extern nieuws

n.v.t.
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