20-04-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op donderdag 26
apr 2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 23 april centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal
worden bekrachtigd is: Goed gedrag in de natuurspeeltuin

In de natuurspeeltuin

respect





verantwoordelijkheid

Ik laat de bloemen en
struiken staan.
Ik loop en ren alleen
over de paden
Ik pak alleen takken
die los liggen






Ik speel alleen met stenen
die ik kan tillen
Ik gebruik stenen en losse
takken alleen om mee te
bouwen
Ik graaf alleen in de
zandbak
Ik klim alleen in bomen
met een dikke stam die mij
kunnen dragen

zelfstandigheid





Ik weet wanneer ik
naar binnen moet
Ik ruim materialen zelf
op
Ik klim niet hoger dan
ik zelf aan durf (en
klim zelf weer naar
beneden)

Nieuws uit de peuteropvang
Peuterpret 17 Thema: De boerderij
Knutselen: Afmaken van de knutselwerkjes
Zingen: Herhaling van de afgelopen weken zoals, Een koetje en een kalfje
Tellen: De boer brengt de koeien naar het land met de tractor en kar. Maar pas op, er mogen
maar 3 (of 4) koeien tegelijk mee. Kan jij ze tellen?
Voorlezen: Herhaling van de afgelopen weken.
Spel: In de kring staan 5 dieren van de boerderij. We leggen er een kleed overheen en pakken
1 dier weg. Wie weet welk dier er weg is?
Naar de kinderboerderij: We gaan met alle ouders en kinderen naar de kinderboerderij in
het Asserbos. Daar bekijken en aaien we de dieren waar we de afgelopen weken over hebben
gewerkt!
Dit doen we op woensdag- en donderdagochtend.
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Nieuws uit de school
Schoolfruit:
Deze week was de laatste levering van EU schoolfruit. Vanaf maandag 23 april wordt er dus
geen schoolfruit meer uitgedeeld op woensdag, donderdag en vrijdag.
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 groep 1 en 2 geldt:



Sportkleding en sportschoenen aan (oranje gewenst i.v.m. koningsspelen)
Eten en drinken krijgen de kinderen van school

Voor groep 3 t/m 8 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
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Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
Week 17 t/m 19 (23 april t/m 11 mei): Muziek
Inhoud: Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek verleidt en verbindt.
Muziek vertelt en muziek doet vergeten. Muziek neemt je mee en brengt je weer
thuis. De verhalen van David uit 1 Samuel en enkele Psalmen staan centraal.

Voor in de agenda

Datum
Elke week

Groep
½

Elke week
Elke week

5 t/m
8
6a

week 17

4a

23-04
25/04

6a
5a/b

Agenda

Huiswerk
Spullen mee voor
lettertafel met de
letter ‘t”
Woordenschat
nieuwsbegrip
Rekentuin 3 x 15
minuten
tafel van 4
Topotoets
Flevoland en
Overijssel
Toets tafel van 7

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

Huiswerk
Datum
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

Activiteit
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.
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