05-10-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 12 okt
2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 8 oktober centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal
worden bekrachtigd is: Goed gedrag tijdens het binnenkomen

Instructie

respect


verantwoordelijkheid

Ik geef de leerkracht een
hand





Ik sta in de rij als de bel
gaat (bovenbouw)
Ik doe mijn beker in de
bak (onderbouw)
Ik doe mijn tas in de
mand (onderbouw)

zelfstandigheid




Ik ga naar mijn plaats
en pak mijn boek
(bovenbouw)
Ik ga naar mijn plaats
en ga aan het werk
Ik ga op mijn stoel
zitten (onderbouw)

Nieuws uit de peuteropvang
Thema: Allemaal vriendjes
Deze week begint de Kinderboekenweek met het thema vriendschap.
Hier doen wij aan mee.
Kring:
Puk heeft een vriendinnetje meegenomen. Puk vertelt dat ze Anna heet.
(Uit de prentenboekenreeks Anna)
Anna gaat de komende 2 weken met Puk mee naar de peutergroep. Ze mag naast Puk in de
kring zitten.
Knutselen:
We maken samen een groot schilderij van handafdrukken. Om de beurt verven we onze
eigen hand. Is dit moeilijk? Dan mag je een vriendje vragen om te helpen.
Voorlezen:
Kom erbij
Wil jij mijn vriendje zijn?
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Zingen en expressie:
Liedje met dansje:
Er zat een klein kaboutermeisje huilend op een steen.
Opzegversje:
Een spinnetje zocht eens een vriendinnetje.
Ook buiten de activiteiten om besteden we extra aandacht aan samenwerken en elkaar
helpen.

Nieuws uit de school
Schitterende dag
Graag wil ik alle collega’s, ouders en hun kinderen, onze leerlingen, bedanken voor de
schitterende feestdag op donderdag 27 september.
Het enige wat ik te horen kreeg was dat ik die dag tegen 08.20 uur welkom was op “het
Kompas”, verder was ik van niets op de hoogte. Juf Rohani meldde me de overdracht en dit
hield in dat ik rekenen, spelling e.d. ging geven, net als op andere donderdagen.
Niets van dit alles. Toen ik aan kwam lopen met juf Jenny was het zo stil dat ik niet doorhad
dat u allemaal op het plein stond. Dit was even schrikken maar ik vond het geweldig.
Een hartverwarmende toespraak van onze directeur, juf Ellen en een mooie toespraak van
de voorzitter van bestuur dhr. A. Velthuis.
Opeens stonden juf Alice en juf Jenny verkleed als hele oude juffen op het boven plein. De
hele dag was het feest. De kinderen van groep 4 vonden het spannend om met juf (met
portemonnee) op stap te gaan. Ze mochten bij de Jumbo een ijsje uitzoeken. Ik zeg dan
tegen een groep kinderen “handen op je rug” en dan gaat de groep naar binnen. Een ijsje
uitzoeken is zo gebeurd.
Radio Drenthe belde ook nog en ik kwam live in de uitzending.
Om kwart voor 2 was het feest nog niet afgelopen want de collega’s trakteerden mij op een
prachtig lied op de wijs van Boudewijn de Groot “na 25 jaar maak ik het testament op………”,
geschreven door juf Marleen. Na een heerlijke gezamenlijke lunch ging ik met prachtige
tekeningen, zelfgemaakte boekjes, cadeaus en schitterende bloemen naar huis.
Lieve directie, collega’s, ouders, verzorgers en vooral alle leerlingen allemaal heel veel
dank.
Bea Wisselaar
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Even voorstellen
Misschien heeft u hem al gezien, maar vanaf deze week is Frank Meiners bij ons op school
werkzaam als conciërge.
Frank is werkzaam op kindcentrum de Scharmhof, maar vanwege ziekte een tijd uit de
roulatie geweest. Frank komt bij ons re-integreren. Waarschijnlijk voor de duur van 2
maanden.
Gevonden voorwerpen
We hebben een hele verzameling gevonden voorwerpen. Mocht u iets missen van uw kind,
kijk dan even bij deze spulletjes.

Kledingbeurs
Vanmorgen was het dan eindelijk zo ver. Onze eerste kledingbeurs georganiseerd door een
paar ouders samen met onze maatschappelijk werkster. Tijdens de kledingbeurs was de
maatschappelijkwerkster, Yorneo, schoolverpleegkundige en de directie aanwezig. Het doel
van de kledingbeurs is om ook met elkaar in gesprek te gaan en kennis te maken, onder het
genot van een kopje koffie. We kunnen wel spreken van een klein succes, want een aantal
ouders is met een tasje vol kledingstukken naar huis gegaan. We hebben koffie gedronken
en een aantal onderwerpen met elkaar besproken. Graag willen we de ouders die ons zo
fantastisch geholpen hebben hartelijk bedanken. Een volgende kledingbeurs zit zeker in de
planning!
Onze eigen gratis schoolapp (via de appstore)
Veel van de ouders weten dit al, maar voor de ouders die
het hebben gemist het volgende: wij hebben een
schoolapp voor op uw mobiel. Ouders kunnen de app 'mijn
school' downloaden. (zie afbeelding)
U kunt berichten en de nieuwsbrief op uw mobiel zien.
In Ouderportaal op de computer gaat u naar:
mijn account --- app
Daar kan het apparaat gekoppeld worden.
Bij vragen kunt u altijd langskomen. Wij helpen u graag.
Huiswerk wordt standaard in de nieuwsbrief gezet.

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

Nieuws uit de klassen
Groep 5/6:
We zijn hard met de tafels aan het oefenen. De kinderen zijn er namelijk achter gekomen
dat die erg belangrijk worden in groep 5 en 6. We leren namelijk sommen oplossen als:
3x45.
De kinderen oefenen iedere week thuis een tafelblad. Op school kijken we met een wekelijks
dictee hoeveel tafels je al uit je hoofd kunt en hoe snel.
Er zijn al twee kinderen uit de klas die tafeldiploma A hebben gehaald! Zij hebben het
foutloos gemaakt.
Bij de rest van de klas zie je in twee weken tijd al grote vooruitgang. We oefenen nog een
tijdje door!
We schrijven iedere twee weken een verhaal. Deze keer hebben we verhalen geschreven
over de zomervakantie:

Isis, groep 5/6B
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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:

Agenda:

Woensdag

5/6b

Maandag

5/6b

9 oktober

5/6b

woensdag

Gr 6
en 7

Nieuwsbegrip
woorden: ‘Tijgers’
Tafelblad
Engels Song 7
Toetsblad
Nieuwsbegrip
woorden: ‘Tijgers’

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

Datum
8 okt

Activiteit
OR vergadering 19:30 uur

9 okt

MR vergadering 19:30 uur

12 okt

Einde kinderboekenweek

17 okt

Open dag

22-26 okt

herfstvakantie

29 okt

Studiedag kinderen vrij

30 okt

12 nov

luizencontrole
Koffieochtend van 08:1509:30 uur
Lampionnenshow 18.00
uur
Nationale schoollunch
(i.p.v. nationale
schoolontbijt)
OR vergadering

13 nov

MR vergadering

18 nov

schoolkerkdienst

7 nov
8 nov
9 nov
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