12-10-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op
vrijdag 19 okt 2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week

Nieuws uit de peuteropvang
Peuterpret week 42
Thema: Herfst
Knutselen:
De blaadjes aan de bomen krijgen een andere kleur. Ze worden rood, oranje, geel en bruin.
We verven een groot herfstblad. Welke kleur vind jij mooi?
Thematafel:
We maken een tafel met de meegebrachte herfstmateriaal. Wat ligt er allemaal op?
Sorteren:
Hebben we veel eikels, kastanjes of dennenappels? We sorteren ze in bakjes.
Kunnen we het nog tellen?
Voorlezen:
Wat nu Olivier?
Dikkie Dik in het bos
Bobbi naar het bos
Zingen:
Zie je de kastanjes in de bomen? Zie je alle
eikels op het mos?
Herfst, herfst wat heb je te koop?
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Nieuws uit de school
Open dag
Komende woensdag staan onze deuren open voor alle belangstellenden. Weet u mensen,
die een goede school zoeken voor hun kind(eren)? Neem ze gerust mee en laat ze onze
school zien! Maar ook voor u als ouders is het een kans om eens in de klas van uw kind te
komen kijken.
Koffieochtend
Op 7 november is de volgende koffieochtend. Tijdens de eerste koffieochtend kwam het
idee vanuit de ouders om een kledingbeurs te organiseren. De kledingbeurs werd bezocht
door de ouders van de peuteropvang en door ouders van de school. We kunnen wel spreken
van een succes. Graag willen we ouders uit nodigen om tijdens de koffie ochtend van 7
november met ons in gesprek te gaan en samen te kijken waar de eventuele behoefte ligt
onder de ouders. Op de koffieochtend van 7 november is de directie van de school
aanwezig, maatschappelijk werker, Yorneo medewerker en onze internbegeleider.
BHV
We hebben woensdag 26 september om 9.00 uur de eerste brandoefening gehad.
De kinderen liepen met de groepsleerkracht naar het grasveld aan de Sweitzerstraat. Daar
werd gekeken of iedereen er was en gewacht totdat het sein werd gegeven dat we terug
konden lopen.
De oefening is goed verlopen. De aandachtspunten zijn geëvalueerd.
Later dit jaar volgt een onaangekondigde brandoefening.
Lampionnenshow.
Donderdagavond 8 november is er de lampionnenshow van 18.00u – 19.00u.
Het is de bedoeling dat de lampionnen mooi verlicht zijn. Wilt u uw kind voor maandag 5
november een lampionnenstokje (met de naam erop) meegeven naar school?
De start van de route is bij de bovenbouwingang, door de gang naar het leerplein boven en
daarna gaat de route verder via de kleuters naar het “Domein”.
De kinderen krijgen fruit mee als zij naar huis gaan.
De lampions krijgen de kinderen vrijdag mee naar school. Wilt u een plastic zak meegeven?

Nieuws uit de klassen
Groep 5/6
We waren aan het begin van het jaar best wel geschrokken. Bij veel kinderen
waren de tafels weggezakt. We werken nu een aantal weken met elke week een
tafelblad als huiswerk. Elke maandag maken we een tafeltoets in de klas. Hier
meten we ook hoelang we erover doen. We zien in deze korte periode al grote
vooruitgangen. Waar eerst niemand foutloos was, zijn nu negen kinderen foutloos.
Zij hebben een tafeldiploma gekregen. De andere kinderen leren de tafels die ze
nog moeilijk vinden. Zij zijn hopelijk binnenkort foutloos. In de klas hangt een lijst
met de resultaten van de kinderen.
Groep 5a
Vanaf 16 oktober gaat groep 5 op de fiets naar gym. Dus op dinsdag en donderdag
de fiets mee.
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Groep 8
We kijken terug op een gezellig en leuk kamp. Vlak voor kamp zijn we, met juf
Marleen, naar het duurzaamheidscentrum (dzc) geweest om te werken met
natuurlijke materialen. Afgelopen week kwam de juf van het dzc bij ons in de klas.
De kinderen hebben in 2-tallen prachtige fantasie-speeltuinen gemaakt m.b.v.
takjes, steentjes, schelpen, noten, blaadjes etc. etc. Met hele leuke resultaten als
gevolg. Eén van de kinderen heeft overal foto’s van gemaakt en dit gedeeld in de
groepsapp van de kinderen. Meester zal ook nog wat foto’s van kamp en deze les
delen via Mijn School.nl.

Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs

Week 42 t/m 45 (15 oktober t/m 9 november): Verfraaien
Inhoud: Over mooi en lelijk, over mooier maken dan het is, over waardering van uiterlijk en
over genieten van schoonheid.
Bijbel: De genezing van Naäman (2 Koningen 5).

Voor in de agenda
Huiswerk:
Woensdag

Maandag

Agenda:
5/6b

5/6b
4a/4b

17/10

5/6b

woensdag
Elke
vrijdag
17/10

Gr 6
en 7
en 8
Gr 5a
Gr 8
Gr 5a

Dinsdag

3a/3b

Nieuwsbegrip
woorden:
‘Sulawesi’
Tafelblad
rekenen
automatiseren tot
10 +en Topo toets
Friesland
Nieuwsbegrip
woorden:
‘Sulawesi’
Nieuwsbegrip
woordenschat.
Toets tafel van 6
leesblad voor de
krullenkaart

Datum
17 okt

Activiteit
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

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