19-10-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op
vrijdag 02 nov 2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week

De les die vanaf 6 november centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal
worden bekrachtigd is: Goed gedrag tijdens de instructie

Instructie

respect



Ik luister en kijk naar de
leerkracht
Ik luister en kijk naar de
leerkracht

verantwoordelijkheid





Ik zit aan mijn tafel
Ik wacht op mijn beurt
Ik zit goed op mijn stoel in
de kring of aan mijn tafel
Ik wacht op mijn beurt

zelfstandigheid



Ik heb de spullen die ik
nodig heb klaarliggen
Ik luister goed wat ik
moet doen

Nieuws uit de peuteropvang
Peuterpret week 44
Thema: Hatsjoe!
De komende weken werken we aan het thema Hatsjoe! Dit gaat over ziek zijn en
weer beter worden.
Kring: Als we in de kring zitten, komen we erachter dat Puk heel hard moet niezen
en hoesten. Hij is verkouden. Puk heeft een zakdoek nodig. Wie kan vertellen hoe
dat moet? Alle kinderen mogen het voordoen.
Begeleidt spelen:
We gaan in kleine groepjes voor Puk zorgen. Wat kunnen we voor Puk doen zodat
hij zich weer beter voelt? Misschien een beker water halen of heeft iemand ander
nog een goed idee?
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Voorlezen:
Hatsjoe!
Kikker is ziek
Zingen:
Al e ziek bent komt de dokter.

Nieuws uit de school
Inspectiebezoek
De gemeente Assen doet mee aan een landelijke pilot over het gemeentelijke beleid
voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Assen is één van de 16 gemeentes waar de
pilot wordt uitgevoerd.
Daarvoor is de inspectie voor het onderwijs afgelopen donderdag 18 oktober bij ons
op school geweest. Er waren twee inspecteurs. Zij hebben met ouders van de
Schakelklas gesproken, ze hebben groepsbezoeken in de onderbouw gedaan en
hebben met de directie, de interne begeleidster, bestuur en onderbouwleerkrachten
gesproken.
In hun terugkoppeling vertelden ze zeer positief te zijn. We zijn beoordeeld op 7
standaarden. De voorlopige terugkoppeling is als volgt: Aanbod: goed, Zicht op
ontwikkeling: ruim voldoende, Didactisch handelen: voldoende, Samenwerking:
goed, Kwaliteitszorg: goed, Kwaliteitscultuur: goed, Verantwoording en dialoog:
ruim voldoende. Wij zijn zeer trots op dit resultaat. De inspectie is meestal erg
voorzichtig met het geven van een goed!
We bedanken de ouders heel hartelijk voor hun tijd en deelname aan het gesprek
met de inspectie! Bedankt! شكرا لك
謝謝
Op 8 november is onze peutergroep aan de beurt.

நன்றி

Thanks!

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
Inloop groepen 3
Tot de herfstvakantie mogen de ouders van de groepen 3 de kinderen altijd gezellig
naar binnen brengen, maar na de herfstvakantie is het de afspraak dat de kinderen
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van groep 3 zelfstandig met de leerkracht naar binnen gaan. Wanneer de bel gaat
om 8.10 uur gaan de kinderen in de rij staan en nemen dan afscheid van hun
ouders. Mochten er bijzonderheden zijn, dan kunt u dit buiten aan de leerkracht
mededelen.
Wij willen hiermee de zelfstandigheid van de kinderen vergroten en vaak kunnen
wij dan ook sneller de les beginnen.
De leesouders komen natuurlijk wel mee naar binnen, zodat we direct om 8.15 uur
kunnen starten met lezen.

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

Agenda

Maandag

5/6b

Maandag

4a/4b

Dinsdag

3a/3b

Woensdag
31 okt

8

Tafelblad
rekenen
automatiseren tot
10 +en leesblad voor de
krullenkaart
Overhoring Topo
Azië

Datum
22-26 okt

Activiteit
herfstvakantie

29 okt

Studiedag kinderen vrij

30 okt

luizencontrole

5 nov

12 nov

Lampionstokje meenemen
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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