29-06-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 6
juli 2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 2 juli 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
Ouderportaal gesloten vanaf 30 juli a.s.
Het ouderportaal zal vanaf 30 juli gesloten zijn. Alle inhoud van dit schooljaar wordt dan
automatisch verwijderd. Wilt u documenten, foto’s of berichten uit het ouderportaal
bewaren, dan kunt u deze vóór 30 juli opslaan op uw eigen computer. Na 30 juli is dit niet
meer mogelijk.
DE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT!
Op dinsdag worden o.a. foto’s van broertjes en zusjes gemaakt. Daarvoor moet iedereen
wel aanwezig zijn. Daarom gaan de gymlessen op dinsdag niet door!
Op 3 en 4 juli komt de schoolfotograaf. U ontvangt een paar weken na het fotograferen een
persoonlijk wachtwoord met code waarmee u via internet de schoolfoto's van uw kind kunt
bestellen.
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Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van te maken, zodat
de inlogcode en wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt.
Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een voordeel set van
de individuele foto de klassenfoto gratis indien u binnen 14 dagen
bestelt! Ook kunt u via internet andere formaten foto’s, canvas,
verschillende soorten plaatmateriaal, broodbakjes met naam en
dergelijke bestellen.
Onderstaand ziet u de achtergrond van dit jaar.
Dinsdag 3 juli (NB: géén gymlessen)
- 8.15 uur – 09.30 Portret en groepsfoto van 2 kleutergroepen 1/2A
en 1/2C
- 09.30-10.15 peuters
- 10.15 broer-zus foto’s van kinderen die op school zitten.
Woensdag 4 juli
- 8.15-13.45 uur portret en groepsfoto’s van de groepen ½B en 1D en de groepen 3 t/m 8:
- 13.45 uur broer-zus foto’s voor de kinderen die hier niet op school zitten, maar toch graag
met hun eigen broer of zus op de foto willen.
Schoolmaatschappelijkwerker
In schooljaar 2018-2019 gaan wij meedoen aan een pilot waarbij de schoolmaatschappelijk
werker meer bij de school betrokken wordt. Hoe deze pilot er precies uit gaat zien, zal o.a.
tijdens de studiedagen verder besproken worden met de leerkrachten. Zodra hier meer over
bekend is zullen we u ook informeren. In ieder geval beginnen we aanstaande donderdag 5
juli met een koffie-uurtje om ook uw mening hierover te vragen. Wij willen samen met u
kijken waar de eventuele behoefte ligt bij ouders/kinderen. Mocht u op 5 juli tijd hebben om
vanaf 08.15 uur een kopje koffie met ons te drinken, dan bent u van harte welkom!
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Ik ben Marnix ten Kate (39 jaar, getrouwd en 3 kinderen) en ik woon
in Assen. Ik ben 16 jaar werkzaam in het onderwijs. In het verleden
heb ik in Assen gewerkt, waaronder 1 jaartje hier op het Kompas,
daarna ben ik via Een en Roden in Marum beland. Vanaf komend
schooljaar ben ik weer terug in Assen en wel voor groep 8 van het
Kompas. Ik heb daar enorm veel zin in en hoop de ‘oudsten’ van de
school bij de doorschuifochtend al even te ontmoeten. Tot gauw
allemaal!
Groetjes meester Marnix
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Nieuws uit de klassen
Ophoging groepen
Op maandag 16 juli van 10.30 – 11.45 uur hebben we een kennismakingsmoment. Alle
kinderen (ook de kinderen die na de zomervakantie op school komen) gaan naar het lokaal
en naar de leerkracht(en) die ze volgend schooljaar hebben.
Er worden kennismakingsspelletjes gespeeld en er wordt een verjaardagskalender gemaakt.
Op die manier hopen we dat iedereen ontspannen uit kan zien naar de eerste schooldag.

Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs

Week 25 en 26 (18 t/m 29 juni): Vol emotie
■ Inhoud: Over het gevoelsleven van David, zijn liefde voor God, voor muziek, voor
Batseba;
zijn verdriet om de dood van Jonatan. Zijn spijt over wat hij gedaan heeft.
■ Bijbel: David als koning (2 Samuël 5 t/m 8); David en Batseba, David en Natan (2 Samuël
11en 12).
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Voor in de agenda

Datum
Elke week

Groep
½

Elke week

5 t/m
8
6a

Elke week

4

Huiswerk
Spullen mee voor
lettertafel met de
letter ‘v’
Woordenschat
nieuwsbegrip
Rekentuin 3 x 15
minuten
tafels van 2,3,4,5
herhalen

Huiswerk
Agenda
Datum
Activiteit
29 juni en 2 Studiedagen
juli
kinderen vrij
3 en 4 juli
schoolfotograaf
Schoolfotograaf voor de
broertjes en zusjes die niet
op school zitten, zodat ze
4 juli
samen een broer-enzussen-foto kunnen
maken.
Koffie-uurtje van 08:1509:30 uur. Tijdens dit
koffie-uurtje zal de
5 juli
schoolmaatschappelijk
werker ook aanwezig zijn,
zodat u kennis met haar
kunt maken
6 juli
Rapport mee
9-13 juli
16 juli

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

18 juli

oudergesprekken
Kennismaken met je
nieuwe leerkracht
(ophogen van de groepen)
10:30-11:45 uur
Groep 5 bezoekt het
duurzaamheidscentrum
voor een les over de bij.
Afscheid groep 8 Musical

Extern nieuws
Een goede start is het halve werk’
Met deze uitspraak leggen wij als CKC Drenthe nadrukkelijk de link met de TT-week die
afgelopen woensdag in Assen van start is gegaan. Het bieden van een goede start, dat is
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waar wij als CKC Drenthe voor staan. Om die reden geven wij als CKC Drenthe steun aan
het TT KidsFestival. Dit vindt plaats op zaterdag 30 juni 2018 tussen 13.00 en 17.00 uur
aan de Jan Fabriciusstraat in Assen. Het TT KidsFestival is een gratis toegankelijk familieevent waarbij aan kinderen uit de basisschoolleeftijd verschillende activiteiten worden
aangeboden rondom de sfeer van de TT en de motorsport. Plezier, beleven en verwonderen
staat bij alle activiteiten centraal. Wij vragen jullie om via jullie eigen communicatiekanalen
ouders en kinderen op de hoogte te stellen van het TT KidsFestival op zaterdag 30 juni
aanstaande. Meer informatie over het evenement is te vinden via de Facebook-pagina van
het TT KidsFestival Assen, zie https://www.facebook.com/TTKidsFestivalAssen
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