14-09-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 21 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
Kledingruilbeurs
Beste ouders,
Zoals in de vorige nieuwsbrief was aangekondigd volgen hier meer details over de
kinderkledingbeurs die er aan zit te komen. Deze kinderkledingbeurs zal plaats
vinden op 5 oktober van 8:15 – 10:00 in de school. Het inzamelen doen we
in de week van 24 september. Het doel van de kledingbeurs is om elkaar
te ontmoeten en om duurzaamheid te combineren met een leuke activiteit! Het
is de bedoeling dat iedereen per kind een bepaald aantal kledingstukken kan
uitzoeken. Dit mag je dan gratis meenemen. Er wordt dus niet geruild of verkocht
op deze ochtend.
Nog een aantal eisen waar de kleding aan moet voldoen:
Schoon en zonder gaten/scheuren
Geen ondergoed
Alleen kinderkleding (maat 50-176)
We hopen dat jullie allemaal nog een aantal kledingstukken hebben liggen die je
graag in zou willen leveren voor de beurs!
Met vriendelijke groet,
Email: hetkompas.assen@ckcdrenthe.nl - twitter: kompasassen

Laura Rumahloine
Buurtmaatschappelijk werker
Team Noorderpark/Peelo”
Koffieochtenden
Een aantal keer per jaar zullen er koffieochtenden worden gehouden. Deze
ochtenden zijn bedoeld voor kennismaking, delen van ervaringen, de mogelijkheid
om vragen te stellen en om in gesprek te komen. Op deze ochtenden is de directie
aanwezig, de interne begeleidster, de maatschappelijk werker en iemand van
Yorneo. Van harte welkom op deze koffieochtenden!
De data: 7 november, 18 december, 28 januari, 28 februari, 29 maart, 7 mei, 13
juni en 4 juli. Steeds van 8.15 – 9.30 uur.

Nieuws uit de klassen
Kleine impressie van de schoolreis:

Email: hetkompas.assen@ckcdrenthe.nl - twitter: kompasassen

Groep 3b/4b en groep 4a.
Deze week zijn we begonnen met ons nieuwe thema van TOP ondernemers, “de
kinderboerderij”. Op het bovenplein is een tentoonstelling over de kinderboerderij
om de kinderen te enthousiasmeren over dit onderwerp. De opening van het thema
zal woensdag 19 sept. plaats vinden bij de kinderboerderij in het Larixbos.
Nieuws uit de schakelklas:
De voorleeskaravaan trekt door Assen, daarom is er feest op maandag 17
september. De kinderen die meedoen met de voorleeskaravaan gaan op deze dag
samen met hun ouders kennismaken met de PABO student die dit schooljaar bij
hun thuis komen voorlezen. Wij vertrekken maandag vanaf school met een bus
naar de bibliotheek waar het feest zal plaatsvinden.
Schoolreis groepen 5, 6 en 7
Dinsdag 18 september gaan de groepen 5, 6 en 7 op schoolreis naar Hellendoorn in
Hellendoorn. De kinderen worden gewoon om 8.15 op school verwacht. De bus
vertrekt om 8.30 uur van school. Nadat u uw kind(eren) in de klas heeft gebracht,
kunt u buiten wachten om de bus uit te zwaaien. We verwachten om 17.30 weer
terug te zijn.
Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
Ontwerpen (afgelopen week)
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de uitdaging
voor de mens om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
Verhalen uit Genesis staan centraal.
Presteren (week 37 t/m 39)
Inhoud: Over grote en kleine prestaties, de waardering ervan en de vraag hoe
presteren kan bijdragen aan het geluk van mensen.
Verhalen uit het Bijbelboek 1 Koningen staan centraal.
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Voor in de agenda

Huiswerk
Datum
Elke week

Agenda
Groep
5/6b

Huiswerk
Nieuwsbegrip
Andere tekst

Datum
18 sept

3 t/m 5 okt

Activiteit
Schoolreis groepen 5 t/m 7
Omgekeerde
oudergesprekken.
9.00 uur Groep 6 bezoek
duurzaamheidscentrum
Her controles
jeugdverpleegkundige GGD
Her controles logopediste
Informatieavond
19.30 – 20.15 uur groepen
5 t/m 8
20.30 – 21.15 uur groepen
1 t/m 4
NB: dus niet op 27 sept!
9.00 uur groep 7 bezoek
duurzaamheidscentrum
9.00 uur groep 8 bezoek
duurzaamheidscentrum
Kamp groep 8

3 okt

Start Kinderboekenweek

5 okt

Kledingruilbeurs

17 okt

Open dag

Elke week

17-21 sept

Elke week

20 sept
21 sept
24 sept

25 sept

27 sept
1 okt

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