21-09-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 28
sept 2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 24 september centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra
zal worden bekrachtigd is: Goed gedrag op het leerplein.

In de hoeken

respect


verantwoordelijkheid

Ik praat met gedempte stem





Ik speel samen
Ik speel in de gekozen hoek
Ik gebruik het materiaal
waarvoor het bedoeld is

zelfstandigheid


Ik ruim vlot en netjes op

Goed gedrag op het leerplein (bovenbouw)

Op het leerplein

respect


verantwoordelijkheid

Ik praat met gedempte stem




Ik ga netjes met spullen om
Ik laat mijn werkplek netjes
achter

zelfstandigheid


Ik werk gericht aan mijn
taak

Nieuws uit de peuteropvang
Heeft u een hele dag opvang nodig voor uw peuter (2,5 – 4 jaar) en wilt u graag, dat hij/zij
ook het rijke peuteraanbod van onze peutergroep ontvangt? Dat kan! Vanaf 1 oktober gaat
de peuteropvang een heel dagdeel aanbieden. Aansluitend kan uw kind dan naar de
kinderopvang van Doomijn.
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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,
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
Groep 5/6:
We zijn inmiddels aan elkaar gewend en pakken volgende
week het ‘normale’ rooster op. De kinderen hebben voor een
aantal vakken huiswerk.
Nieuwsbegrip: Woordenschat is erg belangrijk.
Daarom maken de kinderen elke week huiswerk en
leren ze nieuwe woorden.
Rekenen: De tafels zijn erg belangrijk voor rekenen.
Het zou mooi zijn als u met uw kind de tafels oefent.
Uw kind krijgt elke week een blad mee, die thuis gemaakt
wordt. Op school maakt uw kind iedere week een tafeldictee.
Engels: Uw kind krijgt woorden
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Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
Presteren (t/m 28 september)
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.

Voor in de agenda
Huiswerk:

Agenda:

Datum
Deze
week

Groep
5/6b

Elke week

5/6

Deze
week

5/6

Huiswerk
Nieuwsbegrip
woorden: ‘Clean
Up’ Andere tekst
Tafelblad

Datum
24 sept

3 t/m 5 okt

Activiteit
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

8 okt

OR vergadering 19:30 uur

9 okt

MR vergadering 19:30 uur

17 okt

Open dag

25 sept

Engels Song 6
Toetsblad
27 sept
1 okt

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

Extern nieuws
Wetenschap en techniek evenement Groningen
Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober vindt het evenement ‘Zpannend Zernike’ plaats in de
stad Groningen. Van 12.00 – 17.00 uur wetenschap en techniek voor basisschoolleerlingen
en hun (groot)ouders. Proefjes doen, demonstraties bekijken, praten met echte
wetenschappers, ontdekken en naar boeiende verhalen luisteren.
Het wordt aangeboden door de Rijksuniversiteit Groningen en is gratis. Het hele programma
kunt u vinden op www.zpannendzernike.nl.
Spaaractie kinderboeken Bruna
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Bruna wil graag samen met scholen,
ouders/verzorgers én kinderen het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom organiseert
Bruna een scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: Sparen voor je schoolbieb. Hoe
meer ouders er meedoen, hoe meer gratis boeken de school bij Bruna mag uitzoeken!
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Uiteraard bent u vrij om in de boekhandel van uw keuze te winkelen. Wij doen ook vaak
zaken met Van der Kuijl en Kinderboekhandel Rapunzel. Deze actie van Bruna kan helpen
om onze Berenbieb en/of Het Boekenbos uit te breiden.
HOE WERKT DE ACTIE?
 Ouders kopen tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek bij een Bruna winkel en
leveren de kassabon(nen) in op school.
 De school verzamelt alle kassabonnen van aankopen gedaan tijdens de actieperiode
(van 3 t/m 14 oktober 2018). Bij de balie ligt een grote enveloppe waar de bonnen
ingedaan kunnen worden.
 De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 18 november 2018 ingeleverd worden bij
uw lokale Bruna winkel. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die de
scholen per post hebben ontvangen.
 De Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en
de school ontvangt een waardebon voor het te besteden bedrag.
 De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag
nieuwe kinderboeken uitzoeken bij een Bruna winkel.
Wij hopen dat kinderen én ouders meedoen, want leesplezier creëer je samen!

4 oktober: Mannesdag!
Op donderdag 4 oktober – Werelddierendag – vieren we de komst van Mannes naar Assen.
Mannes is de 6 meter hoge houten hond die sinds 11 september voor het station staat.
Om 13.15 uur vindt de officiële onthulling plaats door de wethouder en de kunstenaar.
Daarna zullen kinderen door samen lawaai te maken Mannes in werking stellen. Mannes
blaast namelijk stoom op het moment dat er kinderstemmen klinken.
Na de officiële handeling is er voor kinderen tot 16.30 uur van alles te doen op het
Stationsplein. Zo kunnen ze zich onder meer als hond laten schminken, is er een
springkussen en kunnen ze een professionele foto laten maken van zichzelf en hun
(knuffel)hond.
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Waar zijn we naar op zoek?
Hoe meer kinderen Mannes met hun stem in gang zetten, hoe leuker natuurlijk! Ook omdat
we ons gericht inzetten om het Jeugdjournaal die middag naar Assen te krijgen. We zouden
het daarom heel leuk vinden als er rond 13.10 uur schoolklassen aanwezig zijn op het
Stationsplein. En uiteraard zijn honden – echt of knuffeldieren – ook van harte welkom. De
kinderen kunnen na het onthullingsmoment meedoen met alles wat er op het Stationsplein
te doen is. Ook ontvangen alle deelnemende kinderen een kaart met de afbeelding van
Mannes.
Kleurplaat
Vrijdag ontvangen de kinderen via de leerkracht de Mannes-kleurplaat. De kinderen maken
met de kleurplaat kans op een ‘mini-Mannes’ en een cadeaubon van een speelgoedwinkel,
dus meedoen is zeker aantrekkelijk! Kleurplaat inleveren bij de balie van het stadhuis.
Contact/Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Breedveld, communicatieadviseur
van de gemeente Assen, tel. 06-29 323 455, mail s.breedveld@assen.nl . Meer informatie
over het kunstwerk Mannes: www.overmannes.nl
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Nieuws vanuit de wijk
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