09-11-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 16 nov
2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf maandag 12 november centraal staat en waarop door middel van de muntjes
extra zal worden bekrachtigd is:

In de kring

respect




verantwoordelijkheid

Ik doe actief mee
Ik kan naast iedereen
zitten



zelfstandigheid

Ik geef een ander de ruimte
om in de kring te komen
zitten

Nieuws uit de peuteropvang
Peuterpret week 46
Thema: Hatsjoe!
Naar de dokter
We spelen dat we naar de dokter van het consultatiebureau gaan. We doen
een ogentest, gaan op de weegschaal staan en meten hoe lang we zijn.
We zetten streepjes bij het meetlint. Wie is het grootst?
Knutselen:
We maken een beterschapskaart voor Puk.
Fruit eten:
Tijdens het fruit eten vertellen we dat fruit heel gezond is en dat Puk ook
goed fruit moet eten, dan wordt hij snel weer beter. Iedere dag mogen er
een klein groepje kinderen fruit naar Puk brengen, die nog ziek op bed
ligt.
Voorlezen:
Nijntje naar het ziekenhuis
Karel naar het ziekenhuis
Email: hetkompas.assen@ckcdrenthe.nl - twitter: kompasassen

Zingen:
In de tweede helft van de week, blijkt dat Puk weer
beter is. In de
afsluitkring zit hij er weer bij en vragen we Puk hoe
het gaat. We zingen een liedje voor Puk:
*Waar heb je pijn Puk?

Nieuws uit de school
Inspectiebezoek
Zoals we vorige keer ook hebben aangegeven doet de gemeente Assen 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, maar ook op 8 november is de inspectie een dag bij de
peuteropvang geweest. Er was dit keer 1 inspecteur. Zij heeft met ouders van de
peuteropvang gesproken, de directie, de interne begeleidster, bestuur en de
pedagogisch medewerkers. Daarnaast heeft zij een groepsbezoek gedaan en alle
aanwezige documenten onderzocht.
In de terugkoppeling vertelden ze zeer positief te zijn. We zijn beoordeeld op 7
standaarden. De terugkoppeling is als volgt: 6 keer een goed en 1 keer een
voldoende. Dit is volgens de inspectie een uitzonderlijk resultaat. De inspectie heeft
ons gevraagd of andere inspecteurs uit het land mogen kijken bij onze
peuteropvang om “good practice” te zien. De inspectie zei letterlijk: “dit is wat je
ieder kind gunt”. Wij zijn zeer trots op dit resultaat.
We bedanken de ouders heel hartelijk voor hun tijd en deelname aan het gesprek
met de inspectie! Bedankt! شكرا لك

謝謝

நன்றி

Thanks!

Schoolfruit
Ook dit jaar hebben we ons weer opgegeven voor het schoolfruit en …. We zijn
ingeloot. 
Vanaf de week van 12 november 2018 t/m 19 april 2019 ontvangt uw kind drie
gratis porties groente en fruit per leerling per week. We weten nog niet exact
wanneer er geleverd wordt, maar gaan er vanuit dat uw kind op dinsdag, woensdag
en donderdag een heerlijk stukje fruit krijgt.
Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
Week 46 t/m 48 (12 t/m 30 november): Dromen
Inhoud: Over dromen met je ogen open, over visioenen en toekomstdromen en over de
vraag hoe dromen de mens sterker kunnen maken.
Bijbel: De dromen van Jesaja (Jesaja).
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Voor in de agenda
Huiswerk:

Agenda:
Huiswerk

Woensdag
Maandag

5 t/m
8
5/6b

Nieuwsbegrip
woorden:
‘Discussie Tijd’
Tafelblad
rekenen

Datum
10 nov

Activiteit
Lampionnenoptocht in Assen
De gemeente heeft in de
krant aangegeven dat
kinderen op deze dag SinteMaarten lopen.

12 nov

OR vergadering

13 nov

MR vergadering

18 nov

Schoolkerkdienst 09.30 uur

Vrijdag

7b

Stencil Taal & Rekenen

Donderdag
15 nov
Maandag

7b

Topografie Europa 1

22 nov

Studiedag kinderen vrij

4a/4b

tafel van 2

5 dec

Sinterklaasfeest

Dinsdag

3a/3b

11 dec

MR vergadering

Woensdag
14 nov
Donderdag
15/11
16 nov

8

leesblad voor de
krullenkaart
Overhoring Topo
Midden-Oosten
Toets tafel van 9

14 dec

Tentoonstelling
Topondernemers

18 dec

koffieochtend

21 dec

Kinderen hebben vanaf 12 uur
vakantie

5a
4a

Tafel van 3

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