16-11-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 23 nov
2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf maandag 19 november centraal staat en waarop door middel van de muntjes
extra zal worden bekrachtigd is:

Eten en drinken

verantwoordelijkheid

respect




Ik eet en drink netjes
Ik gooi geen etenswaren
weg



Ik ruim alles netjes op

zelfstandigheid



Ik zit op mijn stoel
tijdens het eten en
drinken

Nieuws uit de peuteropvang
Peuterpret week 47 Thema: Sinterklaas
De komende weken staan weer in het teken van Sinterklaas.
Themahoek:
We verkleden ons als Sinterklaas of als een Piet.
Knutselen:
We maken een zak van Sinterklaas en schrijven erbij wat we willen hebben.
Spel:
Wat zit er in het pakje?
We hebben verschillende pakjes met allemaal een andere vorm, zoals
een vierkant, een cirkel, een driehoek of een rechthoek.
Wie kan er raden wat erin zit?
Voorlezen:
Het grote Sinterklaasboek
Sinterklaas en Pierwiet
Zingen:
Zie ginds komt de stoomboot
En andere Sinterklaasliedjes
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Nieuws uit de school
Bericht/brief over het lerarentekort
Zoals u in het nieuws heeft kunnen horen en lezen is het tekort aan leerkrachten echt een
probleem voor het onderwijs. Ook bij CKC Drenthe proberen we mee te helpen om het
tekort te helpen oplossen. Zo is CKC Drenthe en is Het Kompas actief als opleidingsschool
voor zij-instromers. Ook zoeken we naar manieren om met dit probleem om te gaan.
Vandaar onderstaande brief:
Geachte ouders/verzorgers,
Middels deze brief wil ik u informeren over de wijze waarop CKC het Kompas omgaat met de
gevolgen van het lerarentekort in het basisonderwijs.
Het zal u in de afgelopen maanden niet zijn ontgaan dat er in Nederland sprake is van een
nijpend tekort aan leraren. In een brief, die u eerder dit schooljaar van ons ontving, hebben
wij reeds uitgelegd dat de hoge werkdruk, de salariëring, de gebrekkige bekostiging en
onderwaardering door de politiek debet zijn aan dit probleem.
Vanwege het lerarentekort zijn wij soms genoodzaakt om klassen naar huis te sturen en dat
vinden wij buitengewoon vervelend. Vervelend omdat het onderwijsprogramma
onderbroken wordt, maar zeker ook omdat het u mogelijk opzadelt met een probleem. Wij
vinden het dan ook belangrijk dat u weet dat wij onze uiterste best doen om lesuitval te
voorkomen en dat u weet welke route wij bewandelen wanneer dit onverhoopt toch het
geval is.
Indien actueel vragen wij direct een invaller aan bij een gespecialiseerd
bemiddelingsbureau. Dit bureau benadert alle ingeschreven invallers, de leerkrachten uit
onze eigen vervangingspool en soms zelfs regulier personeel dat een vrije dag heeft. Zij
laten ons uiterlijk om 20.00 uur weten of er een invalleerkracht beschikbaar is. Zodra wij
weten dat er niemand beschikbaar is, informeren wij u direct via een spoedbericht. Uw zult
dan zelf opvang moeten regelen.
Wanneer een ziekmelding pas ’s morgens vroeg binnenkomt, volgen wij dezelfde route.
Helaas kunnen we u dan soms pas om 8.00 ’s morgens op de hoogte stellen. We verzoeken
u dan toch met klem om zelf opvang te regelen (familie, vrienden enz.) Indien dit echt niet
lukt, kan uw zoon/dochter wel naar school komen en wordt hij/zij in één van de andere
groepen opgevangen. Dit is echter verre van ideaal voor alle betrokkenen.
Het structureel verdelen van kinderen over andere groepen is geen optie aangezien dit het
onderwijs gedurende een schooljaar voor heel veel kinderen veelvuldig zou verstoren.
Daarnaast draagt het bij aan een nog hogere werkdruk en dus aan meer ziekte, meer uitval,
enz.
Tot slot maken we u deelgenoot van het feit dat CKC Drenthe, net als veel andere
onderwijsorganisaties, onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om lesuitval te
voorkomen, dan wel anders om te gaan met de wijze waarop onze onderwijs aangeboden
wordt. Uiteraard zullen we u tijdig informeren als nieuwe ontwikkelingen zich aandienen.
Vriendelijke groeten,
Ellen Sonnemans
Directeur CKC het Kompas
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Schoolfruit op wo, do en vr
Het schoolfruit wordt op dinsdagmiddag geleverd.
Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen dus een stuk schoolfruit in de klas.
Voorleeskampioen
Afgelopen woensdag was er voor de leerlingen van groep 7 en 8 de schoolronde van de
Nationale Voorleeswedstrijd. Het was heel spannend met in totaal 4 deelnemers. Twee uit
groep 7 en twee uit groep 8. Alle 4 deelnemers hebben mooi voorgelezen en hadden zich
goed voorbereid. De winnaar is geworden: Gökhan Dogruyürek !!
Hij mag zich nu gaan voorbereiden op de volgende ronde in het voorjaar in DNK.
Schoolkerkdienst
A.s. zondagmorgen is iedereen welkom om 10.00 uur in De Bron, de kerk in ons gebouw.
Na de kerkdienst, staat er een lekker kopje koffie voor u klaar. Voor de kinderen is er
limonade en wat lekkers.

Nieuws uit de klassen
Naar het Drents Museum met groep 6/7a.
Het is alsof je rondstruint in een sprookjesachtige bazaar in Isfahan en stuit op allerlei
exclusieve koopwaar. In de grote archeologische tentoonstelling “Iran – Bakermat van de
beschaving”, sta je als bezoeker oog in oog met circa 200 unieke vondsten uit Iran. Gouden
drinkbekers en sieraden, bronzen wapens, kleitabletten met spijkerschrift en prachtig
beschilderd aardewerk laten je het spoor volgen van de geschiedenis van een van de oudste
en meest bijzondere culturen ter wereld. Lang zijn deze schatten voor de westerse wereld
verborgen gebleven. Een groot deel is nooit eerder in Nederland getoond en zelfs nog nooit
eerder buiten Iran te zien geweest.
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Groep 6/7a is maandag 12 november met de fiets op bezoek geweest bij deze
tentoonstelling in het Drents Museum. De leerlingen werden in twee groepen begeleidt door
medewerkers van de onderwijskundige dienst van het museum. De leerlingen werden in
kleine subgroepen verdeeld en moesten als ‘familie’ allerlei afspraken maken en dingen
bepalen bij de diverse vitrines van de tentoonstelling. Door goed te vertellen wat ze hadden
bedacht konden ze kaarten verdienen. Deze kaarten moesten uiteindelijk worden
neergelegd op een grote landkaart van Iran en door zoveel mogelijk punten te verdienen
kon de ‘familie’ de baas worden over een stad. Het was een zeer leerzame dag, waarbij we
veel bijzondere objecten uit Iran hebben mogen bewonderen en (bijna) aanraken!

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

Maandag

5/6b

Woensdag
21-11

8

Vrijdag

7b

Tafelblad
rekenen
Nieuwsbegrip
woorden:
‘Mickey Mouse”
Nieuwsbegrip: Andere
tekst en woordenschat:
‘Discussie tijd’
Stencil Taal & Rekenen

Woensdag

5 t/m
7

Maandag

4a/4b

tafel van 2

Dinsdag

3a/3b

Woensdag
28-11
23-11

8

leesblad voor de
krullenkaart
Overhoring Topo:
Amerika
Tafel van 7

5a

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

Datum
Nov - feb

Activiteit
Voorlichting, doedagen,
meedraaien Voortgezet
Onderwijs, zie uitgedeelde
kalender

18 nov

Schoolkerkdienst 10.00 uur

22 nov

Studiedag kinderen vrij

28 nov
13:45-14:45

Buitenschoolse activiteit in
opdracht van Mijn buurt
Assen. Kinderen worden
gevraagd input te leveren
voor speelmogelijkheden in
de wijk. Opgave via de
leerkracht. Voor gr 5-8

5 dec

Sinterklaasfeest

11 dec

MR vergadering

14 dec

Tentoonstelling
Topondernemers

18 dec

koffieochtend

21 dec

Kinderen hebben vanaf 12 uur
vakantie

Extern nieuws
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