02-11-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op
vrijdag 09 nov 2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 5 november centraal staat en waarop door middel van de muntjes
extra zal worden bekrachtigd is: Goed gedrag tijdens handvaardigheid (bovenbouw)
en goed gedrag tijdens vrije keuzemomenten (onderbouw)

Handvaardigheid

verantwoordelijkheid

respect


Ik werk op een
goede manier
samen



Ik ben zuinig met
materialen

zelfstandigheid


Ik ga gericht met
de opdracht aan
het werk

Vrije keuzemomenten

respect


verantwoordelijkheid

Ik houd rekening
met de ander




Ik gebruik het materiaal
waarvoor het bedoeld is
Ik houd mijn werkplek
netjes

zelfstandigheid
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Ik ruim alles op
Ik kies wat ik
zelfstandig kan
doen
Ik overleg met de
leerkracht

Nieuws uit de peutergroep

Peuterpret week 45
Thema: Hatsjoe!
Begeleidt spelen:
Pleisters plakken
Puk is op zijn knie gevallen en heeft pijn. Wat kunnen we doen?
Bijvoorbeeld een koud doekje erop of een kus? Dat mogen de kinderen zelf
bedenken. Uiteindelijk plakken we er een pleister op. Hebben we een hele grote
pleister nodig of een kleintje. Hebben de kinderen zelf ook een pleister nodig? Of
misschien één van de poppen. Waar moet de pleister? Op je arm, been of misschien
op je rug?
Bewegen:
Op de plaats rust!
We gaan in de hal op yogamatjes ontspanningsoefeningen
doen. We liggen op de rug, draaien op onze zij, enzovoort.
Ondertussen luisteren we naar rustige muziek.
Voorlezen:
Dikkie Dik: Pleisters plakken
Een kuiken met waterpokken
Zingen:
We oefenen Sint Maartenliedjes zoals:
Kijk mijn lichtje
Sint-Maarten, Sint-Maarten
Regenlaarsjes
Bij droog weer gaan we elke dag buiten spelen, ook als er plassen liggen. Zou u uw
kind regenlaarsjes mee willen geven voor het buiten spelen? Of de regenlaarzen
aan en pantoffels voor binnen.
Het boek ‘Dag’
Wie heeft het boek ‘Dag’ nog thuis liggen? Graag weer inleveren bij juf Annet of juf
Tiny!
Lampionnenshow op 8 november om 18.00 uur
De informatie over de lampionnenshow verderop in deze nieuwsbrief geldt ook voor
de ouders van de peutergroep.
Oproep voor de oudercommissie
Een aantal weken geleden hebben we gevraagd wie er belangstelling heeft voor de
oudercommissie. Zoals de school een MR heeft, zou het fijn zijn als de peutergroep
een OC van minimaal 3 personen heeft. We hebben nog niet genoeg mensen
gevonden, maar willen wel graag input van ouders! Vindt u het leuk om mee te
denken over het beleid van de peutergroep? Maakt u dat dan kenbaar bij één van
de leidsters?
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Nieuws uit de school
Van de medezeggenschapsraad
"De Medezeggenschapsraad is dinsdag 9 oktober voor de eerste keer van dit
schooljaar bij elkaar geweest. Deze vergadering hebben we gebruikt om onze
jaarplanning op te stellen; jaarlijks zijn er een aantal onderwerpen die we
standaard bespreken. Daarnaast hebben we nagedacht over onderwerpen die we
daar zelf aan toe zouden willen voegen. In onze jaarplanning kunt u lezen welke
onderwerpen wanneer aan bod komen. U vindt onze jaarplanning (binnenkort) op
de website van Het Kompas onder het kopje Medezeggenschap. Nogmaals
benadrukken wij dat vergaderingen openbaar zijn en dat u dus welkom bent om
aan te sluiten.
Daarnaast feliciteert de Medezeggenschapsraad het team met de mooie beoordeling
n.a.v. het inspectiebezoek!"
Zandbak verplaatst
Zoals u heeft gezien is onze zandbak verplaatst. We hadden twee goede redenen
om een andere plek voor de zandbak te zoeken. Het is o.a. op verzoek van de kerk
gebeurd. Op het bovenplein lag er steeds zoveel zand, dat de kerk erg veel last van
inloop van zand had. Vooral mensen met een rollator moesten door het zand naar
de kerk lopen. Daarnaast zorgde het zand op het bovenplein bij erg veel regen
soms voor verstoppingen en wateroverlast in de ondergrondse garage.
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 de ruimte van Doomijn
en onze peutergroep.
De kinderen krijgen fruit mee als zij naar huis gaan.
De lampions krijgen de kinderen vrijdag mee naar huis. Wilt u een (plastic) zak
meegeven?
Berenbieb
Voor de Berenbieb zijn wij op zoek naar ouders/oma’s/opa’s die mee willen helpen
op de woensdagochtend. Van 8.15 uur tot ongeveer 10.30 uur bent u dan bezig
met het in- en uitlenen van de boekjes voor groep 1 t/m 3. Ook helpt u met het
uitzoeken van nieuwe boekjes samen met de kinderen. Zelfs als u 1 keer in de
maand op de woensdag zou kunnen helpen zouden wij daar enorm blij mee zijn!
Voor vragen en opgave kunt u naar juf Marjanneke, groep 1a.
Schoolkorfbaltoernooi
Woensdag 7 november doen drie teams van de groepen 5 en 6 mee aan het
schoolkorfbaltoernooi. We wensen ze veel plezier en succes.
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Nieuws uit de klassen
Groepen 1 en 2
Ons thema is ‘gezondheid’. En natuurlijk maken we allemaal een mooie lampion!
Natuur en milieueducatie
Groep 3b en 4b brengen woensdag 7 nov. een bezoek aan het
duurzaamheidcentrum. We gaan uilenballen uitpluizen. Het uitpluizen is van 9.00u
tot 10 uur.
Groep 5a 5/6b
Een onderdeel van rekenen dit blok is klokkijken. We merken dat veel kinderen dit
nog lastig vinden. Bij de analoge en digitale klok moeten de kinderen per 5 minuten
nauwkeurig kunnen aflezen.
Je zou dit thuis ook goed kunnen oefenen door af en toe te vragen hoe laat het is.
Ook helpt het als een kind een horloge draagt en zo zich meer bewust van tijd is.
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:
Huiswerk

Woensdag

5 t/m 8

Maandag

5/6b

Woensdag

5/6b

Nieuwsbegrip woorden:
‘Banksy’
Tafelblad
rekenen
Topo toets provincies

Maandag

4a/4b

tafel van 2

Dinsdag

3a/3b

Woensdag
14 nov
Donderdag

8
5a

leesblad voor de
krullenkaart
Overhoring Topo MiddenOosten
Tafel van 9

16 nov

4a

Tafel van 3

Datum

Activiteit

5 nov

Lampionstokje meenemen

7 nov
7 nov

Koffieochtend van 08:1509:30 uur
Bezoek
duurzaamheidscentrum groep
3,3/4b en 4a

8 nov

Lampionnenshow 18.00 uur

9 nov

Nationale schoollunch (i.p.v.
nationale schoolontbijt)

12 nov

OR vergadering

13 nov

MR vergadering

18 nov

schoolkerkdienst

22 nov

Studiedag kinderen vrij

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