20-07-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 7 sept
2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 3 september 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

Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen dinsdag wilden we graag alle vrijwilligers
van onze school heel hartelijk danken voor hun inzet.
Helaas waren er maar weinig mensen aanwezig.
Daarom zeggen we nogmaals aan alle OR-leden, MRleden, luizenmoeders, leesouders, biebmoeders,
excursiebegeleiders en al die andere
klussen(groot)ouders via de nieuwsbrief: HEEL
HARTELIJK BEDANKT VOOR ALLES WAT JULLIE VOOR
DE SCHOOL DOEN!! Zonder jullie zou de school niet
zijn wat we nu zijn!
We willen u graag iedereen een heel fijne vakantie
wensen. Geniet van de zon, van elkaar en van de vrije
tijd. Vanaf 3 september staan onze deuren weer voor
iedereen open!
Alle 20 kinderen van groep 8 hebben we afgelopen woensdag uitgezwaaid. Ze hebben
samen met juf Marleen een prachtige musical geschreven en ten tonele gebracht. Wat mooi
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om ze daar allemaal te zien stralen! Daarna heeft juf Marleen alle kinderen warm
toegesproken. We wensen ze heel veel succes en plezier op hun nieuwe school!

Welkom nieuwe leerkracht
Hallo,
Mijn naam is Richard Topelen, ik ben 37 jaar en woon in Nieuw-Buinen. Ik ben getrouwd
met Daniela. We hebben drie kinderen: Milan van 14, Demi van 10 en Julia van 2 jaar.
Mijn hobby is LEGO. Ik verzamel LEGO-speelgoed en heb er inmiddels zo veel van dat ik
mijn eigen museum heb opgericht, samen met een hele groep vrijwilligers. Het heet LEGiO
museum en is te vinden in Grootegast, aan de LEGOlaan.
Ik werk inmiddels zo’n 13 jaar ervaring als leerkracht. Na de pabo heb ik op diverse scholen
invalwerk gedaan. In 2006 ben ik begonnen als groepsleerkracht op ‘De Catamaran’ in
Stadskanaal. Daar werkte ik met moeilijke lerende kinderen. Aan de kinderen van de 1 e en
2e klas gaf ik vakken als rekenen, Nederlands, sociale vaardigheden en cultuur en
maatschappij.
Toen ik dit 10 jaar had gedaan, ging ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik ben toen les
gaan geven op het Dollard College in Winschoten. Daar gaf ik allerlei vakken,
aardrijkskunde, biologie, Nederlands, geschiedenis en rekenen. Na twee jaar op het Dollard
College ging ik naar het Maartenscollege in Haren, waar ik biologie gaf aan de mavo, klas 1
t/m 4.
Nu mag ik na de zomervakantie beginnen in groep 6/7 van het Kompas. Ik heb mijn
leerlingen inmiddels ontmoet en ook de school al een beetje leren kennen. Het ziet ernaar
uit dat het een fijn en leerzaam jaar gaat worden, zowel voor mij als voor de leerlingen in
de groep. Ik zie ernaar uit om de leerlingen en hun ouders (nog beter) te leren kennen. Tot
ziens op het Kompas!
Meester Richard
Musical groep 8
Wat was het een fantastisch afscheid voor de kinderen. ’s Middags arriveerden de groep in
gala op school, waar een serie portretten van ze is gemaakt. Ondertussen slopen de ouders
de school in om in het lokaal van groep 8, dat omgetoverd was tot een chic restaurant,
allerlei zelfgemaakte gerechten neer te zetten voor het diner. Ook werd er een prachtige
taart bezorgd met daarop de namen van de kinderen in het goud. Deze was gemaakt door
de moeder van Jochem.
Na het diner werden de kinderen in stijl naar de Jozefkerk gebracht. Voor deze gelegenheid
hebben we een echte Rolls en een Citroën DS met open dak kunnen regelen voor onze
sterren. De ouders stonden voor de Jozefkerk te wachten, de rode loper lag al klaar en er
stond een prachtige ballonnenboog bij de ingang van de kerk.
De musical was een groot succes. De Jozefkerk bood een fantastisch en sfeervol podium
voor de kinderen. Ze speelden er de sterren van de hemel en stonden zo te genieten op het
podium, dat de juf alleen maar heel trots kon glimmen. Wat een geweldige musical is dit
geworden. Zelfgeschreven, de meeste scenes door Jurre en de dialogen en liedjes door juf
Marleen. Alle kinderen hebben hieraan meegeholpen. Julie stal de show met haar
zelfgeschreven gedicht en tekst, dat ze zong op de melodie van ‘Stay’ van Rihanna. De
kinderen speelden zichzelf en er kwamen veel momenten en uitdrukkingen van het
afgelopen jaar aan bod. Twintig hoofdrolspelers, wat een luxe.
Het officiële gedeelte was mooi. De kinderen werden persoonlijk toegesproken en in het
zonnetje gezet. Ook zijn ze door het hele team toegezongen. Ze kregen een boek als
aandenken aan de school, het rapport en een mapje met daarin de teksten van de musical,
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de speeches en het evaluatieverslag van de kinderen over hun tijd op de basisschool. Van
juf Marleen kregen ze een dromenvanger mee. De musical heet Dream on. De kinderen
gaan de ‘grote wereld in’, wij laten ze nu los. Lieve kinderen, volg je dromen en maak wat
van het leven.
Wat was het fijn dat we gebruik mochten maken van de Jozefkerk en dat we zo’n mooie
opname hebben van de musical voor de ouders van groep 8. En wat was het fijn om zoveel
hulp te krijgen van ouders en vrijwilligers die deze avond voor de kinderen tot een
onvergetelijke avond hebben gemaakt.
Juf Marleen

Kledingruilbeurs
Beste ouders,
Na de zomervakantie organiseren we op Het Kompas een kinderkledingbeurs waar iedereen
kleding voor mag inleveren en waar ook iedereen wat mag komen halen! We willen jullie
alvast vragen om te kijken of je kleding hebt die jouw zoon of dochter niet meer draagt en
deze opzij te leggen. Na de vakantie volgen meer details!
Fijne zomer!
Met vriendelijke groet,
Laura Rumahloine
Buurtmaatschappelijk werker
Team Noorderpark/Peelo
Brieven ouderbijdrage van de OR
Deze week zijn de brieven meegegeven voor de ouderbijdrage. Aangezien we al op 13
september op schoolreis gaan en de OR deze reisjes moet betalen, hopen we dat u de
bijdrage vlot over gaat maken! Alvast bedankt!
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Voor in de agenda
Huiswerk

Agenda

In de vakantie ‘vergeten’ kinderen vaak te
blijven lezen. Zwemmen of buiten spelen is
natuurlijk ook heel belangrijk en leuk! Maar
door minder te lezen kunnen ze zomaar een of
twee niveaus terugvallen blijkt uit
onderzoek. Dat heet de zomerdip of leesdip. Ze
halen dan niet het leesniveau wat van ze wordt
gevraagd in het begin van dat schooljaar.
Blijven lezen is dus heel belangrijk.
Neem leuke leesboekjes mee, lees voor, doe
leesspelletjes of download boekjes uit de gratis
vakantiebieb.

Datum
3 sept
10 sept
11 sept
13 sept
17 t/m 21
sept.
20 sept
25 sept

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

27 sept
27 sept

Activiteit
Start nieuwe schooljaar
Luizencontrole
OR-vergadering
MR-vergadering
Schoolreisjes groep 1 t/m
7
Omgekeerde
oudergesprekken
9.00-11.30 ICO landart
groep 6/7 bij het
Duurzaamheidscentrum
Informatieavond groepen 1
t/m 4
9.00-11.30 ICO landart
groep 7 bij het
Duurzaamheidscentrum
Informatieavond groepen 5
t/m 8
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