28-09-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 05 okt
2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 1 oktober centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal
worden bekrachtigd is: Goed gedrag op het leerplein.

Vragen om hulp

respect



verantwoordelijkheid

Ik weet op welk
moment ik om hulp kan
vragen




Bovenbouw: Ik gebruik de
stip: ik leg de stip op rood
als ik hulp nodig heb
Onderbouw: ik vraag om
hulp als de stip op groen
staat

zelfstandigheid




Ik weet wanneer ik om
hulp moet vragen
Ik weet wat de
loopronde van de
leerkracht is

Nieuws uit de peuteropvang
Peuterpret week 39
Thema: Ik en mijn gevoelens
Expressie:
Ben je boos?
In de hal gaan we in kleine groepjes bewegingen nadoen die horen bij bepaalde gevoelens.
Bijvoorbeeld: Als je boos bent dan ga je stampen en als je blij bent dan ga je huppelen.
Spel:
Verschillende kinderen gaan in groepjes van 4 een gezelschapsspel doen over emoties. Een
soort lotto met dobbelsteen.
Of we doen een ander spelletje over gevoelens. Na aanleiding van een verhalenplaatje
vertellen welke emotie erbij hoort. Je kan kiezen tussen: Boos, verdrietig, bang of blij.
Voorlezen:
Niet huilen Anna
Nellie en Cezar; Ik ben blij
Fien is boos
Zingen:
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Opzegversje: Ben je boos?
Liedje: Klap eens in je handjes blij, blij, blij

Nieuws uit de school
Berenbieb
Woensdag 3 oktober starten we met de Berenbieb.
Elke woensdag mogen de kinderen van groep 1, 2 en 3 een boekje uitzoeken
en deze een week lang thuis lezen.
Denkt u eraan om elke woensdag de gele Berenbieb-tas met boek weer mee
te geven naar school? Dan kunnen de kinderen weer een nieuw boek uitzoeken.
De kinderen die voor het eerst meedoen met de Berenbieb krijgen een
informatiebrief mee in de tas, waarop alle informatie staat over de Berenbieb.
Veel leesplezier gewenst samen!
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”

Nieuws uit de klassen

Zeer geslaagd feest voor onze juf Bea.
65 jaar geworden en 44 jaar in het onderwijs. We kijken terug kijken op een zeer geslaagd feest. Bedankt
allemaal
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Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
 Pakken (week 40 en 41)
Inhoud: Over nemen, afpakken, stelen en pakken waar je recht op hebt.
Bijbelverhalen onderbouw:
week 40: Gevonden (Deuteronomium 22, 1-4); De rijkdom van koning Achab (1 Koningen
16).
week 41: De wijngaard van Nabot (1 Koningen 21); Koning Achab pakt de wijngaard af (1
Koningen 21).
Bijbelverhalen middenbouw:
week 40: Achab wordt koning van Israël (1 Koningen 16, 15); Achab wil de wijngaard van
Nabot (1 Koningen 21, 1-7).
week 41: Achab wil de wijngaard van Nabot; (1 Koningen 21, 8-16 ); Achab wil de
wijngaard van Nabot (1 Koningen 21, 17-29).
Bijbelverhalen bovenbouw:
week 40: Net als zijn vader (1 Koningen 16, 15); Een goede deal (1 Koningen 21, 1-7).
week 41: Toch gekregen (1 Koningen 21, 8-16); Slecht nieuws (1 Koningen 21, 17-29).

Voor in de agenda
Huiswerk:
Datum

Agenda:
Groep

Huiswerk

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

Deze
week

5 -8

Elke week

5/6b

9 oktober

5/6b

4 oktober

5a

Nieuwsbegrip
woorden:
‘Prinsjesdag’
Tafelblad
Engels Song 6
Toetsblad
Toets tafel van 6

Vriendelijke groeten namens het team,
Ellen Sonnemans (dir.)
Datum
1 okt
3 t/m 5 okt
3 okt

Activiteit
9.00 uur groep 8 bezoek
duurzaamheidscentrum
Kamp groep 8

8 okt

Start Kinderboekenweek
Kledingruilbeurs 08:1510:00
OR vergadering 19:30 uur

9 okt

MR vergadering 19:30 uur

17 okt

Open dag

5 okt

Extern nieuws

Ontvangen post!!!!
Beste schooldirecteur,
Op woensdag 3 oktober komt André Kuipers naar Theater DNK in Assen. Een leuke en
inspirerende middag voor alle leerlingen van de basisschool.
Graag nodigen wij uw leerlingen uit om samen met André Kuipers mee te reizen naar de
wereld van wetenschap en techniek.
Als ambassadeur van het Techniekpact heeft astronaut André Kuipers een missie: zoveel
mogelijk jongeren interesseren voor wetenschap en techniek!
Techniek is al overal om ons heen en de technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat
uw leerlingen in de toekomst steeds meer hiermee te maken krijgen.
Daarnaast zijn de vaardigheden die binnen wetenschap en techniek aan bod komen
waardevol voor de ontwikkeling van een leerling.
Het programma ziet er als volgt uit:
14.15 uur Ontvangst
14.45 uur Aanvang programma
16.15 uur Einde
Voor deze activiteit vragen wij een kleine bijdrage; € 2,50 per kind, dit is inclusief een
drankje en diverse lekkernijen.
Via deze link: https://sites.rabobank.nl/assen-nd/Space4Kids kunt u zich aanmelden. Het
bedrag van €2,50 per ticket wordt automatisch geïncasseerd van uw rekening. Na uw
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aanmelding krijgt u een bevestiging met daarin uw ticket(s). Let op er zijn een beperkt
aantal tickets beschikbaar, vol=vol.
Deze mail mag doorgestuurd worden naar ouders/begeleiders. In het geval dat er geen
begeleiding is vanuit school, dan adviseren wij een ouder/begeleider mee te laten gaan met
de kinderen. Hiermee graag rekening houden bij het bestellen van het aantal tickets.
Met vriendelijke groet,
Hester Slagter
Specialist Financiële Logistiek
Bedrijven Grootzakelijk
Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Rabobank Assen en Noord-Drenthe
Telefoon (0592) 32 39 56

Helaas kunnen de leerkrachten deze dag niet mee, maar mocht u hierbij willen zijn dan
mag u evt. uw kind eerder van school halen. Graag in overleg met de leerkracht van de
klas.
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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