06-07-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op
vrijdag 13 juli 2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 09 juli centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra
zal worden bekrachtigd is: Goed gedrag bij de boekenkast

Bij de boekenkast

respect




verantwoordelijkheid

Ik ben stil
Ik laat anderen rustig een boek
uitzoeken




Ik zet alle boeken netjes terug op de
goede plaats
Ik ga netjes om met het boek

zelfstandigheid



Ik kies vlot een boek

Nieuws uit de peutergroep
Zomerfeest!
Het is al bijna vakantie; ons thema is dan ook vakantie!
Woensdag 11 juli en donderdag 12 juli hebben we een zomerfeest. We doen allerlei
leuke spelletjes.
Als het weer het toelaat, dan gaan we buiten picknicken.
Het thema is vakantie.
Voorgelezen wordt het boek:

Boer Boris gaat naar zee

Nieuws uit de school
Formatie
Een paar weken geleden konden we u schrijven, dat we de bezetting in de groepen
helemaal rond hadden. Daar moeten we nu helaas op terugkomen. Mariët Mulder
gaat een nieuwe uitdaging aan; zij gaat per 1 augustus a.s. naar de
Leonardoafdeling van De Kloostertuin. Voor haar een geweldig leuke kans. We
wensen haar alvast heel veel plezier en succes! Voor ons betekent het, dat we met
spoed op zoek zijn naar een fulltime leerkracht voor de bovenbouw. Zodra we meer
weten komen we erop terug.
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Oproep verkeersouder
Wie van u vindt het leuk om ‘verkeersouder’ van Het Kompas te worden? Als
verkeersouder denkt u mee over verkeerseducatie, maar bent u ook
gesprekspartner van b.v. de gemeente als het gaat om een veiliger schoolomgeving
of veiliger routes naar onze school. U kunt uw belangstelling doorgeven aan
Susanne Weistra of Ellen Sonnemans.
Nieuw MR lid
Graag stel ik mij voor omdat ik mij beschikbaar stel voor
de medezeggenschapsraad. Ik ben Sandra Juurlink, de
moeder van Finn van groep 1/2B en van mijn andere
zoontje Tom (1 jaar). Ik stel mij beschikbaar voor de
medezeggenschapsraad omdat ik mij graag inzet voor de
school en om de juiste beslissingen te nemen voor goed
onderwijs. Graag neem ik het over van Ingrid om het
team te versterken.
Nieuws uit de leerlingenraad:
In de leerlingenraad hebben we dit jaar vaak over de verschoven stenen in de
natuurspeeltuin gepraat. Ook hebben we het over gezonde traktaties gehad, want
ze willen meer gezondere traktaties hebben op school. We hebben het ook gehad
over beloningen met PBS, bijvoorbeeld dat je een watergevecht houdt met de klas
of een kookles krijgt van de juf of de meester. Bij de weektaken wordt meestal
bijgehouden wat de kinderen wel of niet hebben gedaan en of ze het moeilijk
vonden of niet. De leerlingenraad heeft het ook over de groepsindeling voor
volgend jaar gehad, waarbij ook al bekend is in welke groep er een juf of een
meester komt en ook welke. Ook willen de kinderen op school en in de
leerlingenraad meer ballen in de schuur om mee te spelen op het plein. We hebben
het ook gehad over de warmte in de groepen, waardoor sommige kinderen het heet
hebben. Juf Ellen heeft voor ventilators gezorgd in sommige groepen, maar die
hadden niet zoveel effect.
Eva (groep 8)
In het volgende schooljaar worden er weer nieuwe klassenvertegenwoordigers
gekozen in de groepen, die regelmatig zullen vergaderen.
We vallen in de prijzen…
Wat een leuke verrassing. Onze school heeft, samen met
een paar andere scholen, meegedaan aan een onderzoek
van Jogg. Een aantal kinderen heeft vrijwillig acht dagen
lang een soort stappenteller gedragen en meegewerkt
aan dit onderzoek. Nu heeft de organisatie als dank een
cadeau verloot onder alle deelnemende kinderen. Een
leerling van onze school is hierbij in de prijzen gevallen,
namelijk Shanisha uit groep 6.
Haar is een bon overhandigd, waar ze een nieuwe fiets
van mag kopen. Wat een mooie prijs. Van harte
gefeliciteerd Shanisha!!!
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Nieuws uit de klassen
Klassenfeest
De kinderen van groep 8 hebben vanavond een klassenfeest op school. Chips en
drinken is al ingeslagen. We maken er een gezellige avond van.
Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
Week 27 en 28: Ontwerpen (wisselthema)
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de uitdaging voor de
mens om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
Deze week: Het verhaal van de zeven dagen (Genesis 1)

Voor in de agenda
Huiswerk

Agenda

Datum
Elke week

Groep
½

Elke week

5 t/m
7
6a

Elke week

4

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

Datum
9-13 juli
16 juli

17 juli

17 juli
18 juli

Activiteit
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.
Groep 8 zingt de liedjes uit
de musical ‘Dream On’
voor de kinderen van de
groepen 1 en 2.
Afscheid groep 8 Musical

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