13-07-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 20 juli
2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 16 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 peuteropvang
Thema: Afscheid en feestjes
Deze week staat in het teken van de kinderen die afscheid nemen en de kinderen
die in de vakantie 3 jaar worden.
We maken muziek met allerlei muziekinstrumenten.
We dansen op muziek
En we hebben een heleboel feestjes!!
Van maandag 23 juli tot en met vrijdag 31 augustus hebben we
vakantie.
Iedereen een prettige vakantie en tot in de week van maandag 3 september!

Nieuws uit de school
Nieuwe collega
Het is ons gelukt om vervanging te vinden voor Mariët! Volgende week maandag komt
meester Richard Topelen kennismaken met de kinderen van de nieuwe groep 6/7. Hij zal
volgend schooljaar groep 6/7 op alle dagen van de week begeleiden. Hij stelt zich volgende
week aan u voor.
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Lokaalverdeling volgend schooljaar
Groep 1a
lokaal 2
Groep 1/2b lokaal 1
Groep 2
lokaal 3
Groep 3a
lokaal 5
Groep 3/4b lokaal 4
Groep 4a
lokaal 6

Groep
Groep
Groep
Groep
Groep

5a
5/6b
6/7a
7b
8

lokaal 8
lokaal 7
lokaal 9
lokaal 10
voormalige personeelskamer

Digitaal werk van de leerlingen
Kinderen van de bovenbouw hebben mogelijk dit schooljaar een digitaal werkstuk gemaakt
voor bijvoorbeeld topondernemers. Het kan zijn dat dit werkstuk opgeslagen is op onze
computers. Aan het eind van ieder schooljaar worden alle werkstukken e.d. verwijderd. Wilt
u een gemaakt digitaal werkstuk van uw kind bewaren? Dan kunt u uw kind in de laatste
schoolweek een USB-stick of emailadres meegeven. Dan zorgt de leerkracht van uw kind
dat de werkstukken worden opgeslagen of gemaild naar het door u opgegeven mailadres.
Let op: na 20 juli is dit niet meer mogelijk.
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.
Nieuws vanuit de MR
In eerdere berichten heeft u kunnen lezen dat er een vacature was binnen de oudergeleding
van de Medezeggenschapsraad van het Kompas, doordat de termijn van Ingrid Wiepkema is
verstreken. Ondertussen zijn we blij te kunnen melden dat Sandra Juurlink zich kandidaat
heeft gesteld, onderstaand stelt zij zich nogmaals voor. Omdat Sandra de enige kandidaat is
worden er geen verkiezingen georganiseerd. Mochten er bezwaren zijn tegen de
kandidaatstelling van Sandra dan verzoeken wij u deze door te geven voor 19 juli
aanstaande, via het mailadres: mr.hetkompas.assen@ckcdrenthe.nl. Zonder bezwaren zal
Sandra met ingang van het nieuwe schooljaar toetreden tot de MR.
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.
Maandag 9 juli heeft de MR voor de laatste keer vergaderd in dit schooljaar. We kijken terug
op een positief jaar, waarin we als MR fijn hebben samengewerkt met elkaar en de directie.
Afgelopen maandag stond de vergadering in het teken van het afscheid van Ingrid als lid
van de oudergeleding. Gelukkig konden we meteen Sandra Juurlink verwelkomen, die
volgend jaar haar plaats zal innemen. We hebben de schoolgids doorgenomen en
goedgekeurd voor volgend jaar. Daarnaast hebben we gesproken over het verloop/de
wisselingen binnen het team t.g.v. vacatures binnen CKC Drenthe. Dit levert een hoop extra
werk en onzekerheid op door het zeer late tijdstip. We besluiten om als MR onze zorgen
hierover te uiten bij de GMR, met de vraag of zij dit met het bovenschoolse bestuur kunnen
bespreken.
De vergaderdata voor volgend jaar zijn vastgesteld en worden in de jaarkalender
opgenomen. Dinsdag 11 september starten wij met het nieuwe jaar; onze eerste
vergadering zal dan in het teken staan van het opstellen van de jaarplanning.
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Vriendelijke groet en alvast een fijne vakantie aan iedereen!
De Medezeggenschapsraad
Martine, Ingrid, Sandra, Marike, Jenny, Marleen en Linda

Nieuws uit de klassen
Groep 3 en 4
We zoeken plastic zakken! Wie kan ons helpen.

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: Adam en Eva (Genesis 2)

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
16 juli

17 juli

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

17 juli
18 juli

Activiteit
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.
Bedank-ochtend voor alle
ouders die altijd voor ons
klaar staan.
U bent welkom om 10:45
uur voor koffie/ thee en
iets lekkers. Om 11:00 uur
zal groep 8 alle liedjes
vanuit de musical voor u
zingen.
Groep 8 zingt de liedjes uit
de musical ‘Dream On’
voor de kinderen van de
groepen 1 en 2.
Afscheid groep 8 Musical

Extern nieuws
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Deze week hebben alle kinderen een flyer meegekregen over de Summer break bij de
Baggelhuizerplas. Van maandag 27 augustus t/m donderdag 30 augustus zijn alle kinderen
daar welkom voor leuke en sportieve activiteiten.
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