30-11-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op
vrijdag 07 dec 2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 3 december centraal staat en waarop door middel van de muntjes
extra zal worden bekrachtigd is: Goed gedrag in de fietsenstalling

Fietsenstalling

verantwoordelijkheid

respect





Ik loop rustig met
mijn fiets aan de
hand
Ik wacht op mijn
beurt
Ik begin pas met
fietsen op de
straat




Ik zet mijn fiets in het
fietsenrek
Ik zet mijn fiets op
slot

zelfstandigheid



Ik berg mijn
fietssleutel op een
vaste plek op

Nieuws uit de peuteropvang
Peuterpret week 49
Thema: Sinterklaas
Feest!
Deze week hebben we Sinterklaasfeest. We doen leuke
activiteiten in de eigen groepen.
Spel:
We doen alsof we gaan slapen in de huishoek. Maar eerst gaan
we een schoentje zetten bij de openhaard en zingen een liedje
voor Sinterklaas.
Bewegen:
We klimmen over het dak en gooien onze zelfgemaakte
cadeautjes in de schoorsteen.
Zingen:
We oefenen nog een keer het liedje dat we woensdag voor Sinterklaas gaan zingen,
namelijk: Als Sinterklaasje binnenkomt.
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Woensdag 5 december!
Vandaag komt Sinterklaas op bezoek! Ook de kinderen die normaal niet op
woensdag komen, mogen even langskomen met papa, mama of misschien wel met
oma.
Tegen 8.10 uur komt Sinterklaas aan op het beneden plein. Alle kinderen mogen
daar staan om Sinterklaas te verwelkomen.
De peuters staan helemaal vooraan, dicht bij de trap (zie plattegrondje hieronder).
Dan komt Sinterklaas en de Pieten om 8.15 uur bij ons en de kinderen van het
kinderdagverblijf in de hal. We mogen Sinterklaas een handje geven en we zingen
liedjes voor de Sint. Waarschijnlijk weet Piet niet meer waar de cadeautjes zijn, dus
die moeten we zoeken. Als iedereen een cadeautje heeft, blijven de kinderen van
de woensdagochtend spelen en de andere kinderen mogen weer mee naar huis.

Nieuws uit de school

Bericht van overlijden
We zijn erg aangeslagen door het bericht, dat Alida Schuitema-Bouwmeester, de
moeder van Niek Schuitema uit groep 6, afgelopen maandagavond is overleden. We
hebben Alida leren kennen als een vrolijke, betrokken ouder, actief lid van de
ouderraad en lieve moeder van Niek.
Gistermorgen hebben we met een groep ouders met Raymond koffiegedronken en
is Niek met zijn vrienden naar de klas geweest. Samen hebben we nog een kaarsje
in de kerkzaal gebrand.
We wensen Raymond, Niek, familie en vrienden heel veel kracht en sterkte om met
dit grote verdriet om te gaan. We bidden en hopen, dat zij mensen hebben, die een
luisterend oor en een arm om hen heen hebben.
Op het leerplein bij groep 7 en 6/7 staat een herdenkingstafeltje met een boek. Wilt
u nog iets voor de familie in het boek schrijven, dan kunt u dat doen.
Correspondentieadres: Groningerstraat 217, 9402 LE Assen
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Sinterklaasfeest
Woensdag 5 december tijdens het onthaal van Sinterklaas en zijn Pieten heeft elke
klas een vaste plek op het plein. De ouders kunnen dan achter de kinderen gaan
staan.
Op de tekening kunt u zien op welke plek de kinderen mogen gaan staan. We
hopen dan Sinterklaas en zijn Pieten veilig en op tijd aankomen. Het feest begint
om 8.15 uur, dus wees zeker om 8.10 uur op het plein, zodat je niets mist!
Als je nog ideeën zoekt voor surprises, kijk dan eens op deze site:
http://www.surprise-maken.nl/

Allergieën
Nu we op de drempel staan van de feestmaand december waarin ook traktaties
worden uitgedeeld: wilt u aan de leerkracht van uw kind doorgeven welke
voedingsmiddelen uw kind echt niet mag hebben vanwege een allergie? Ook
wijzigingen graag doorgeven. Bij ons op school is een allergenenouder; Reinhilde
Heikamp. Zij heeft een overzicht van alle eerder doorgegeven allergieën (en
wensen t.a.v. geloof) en past zo nodig de traktatie voor kinderen aan.
Berenbieb
De berenbieb gaat woensdag 5 december vanwege het hoge bezoek van
Sinterklaas en zijn Pieten niet door. Woensdag 12 december mag het gele tasje
weer worden meegenomen naar school.
Schoolfruit
Vanuit groep 4 kwam de vraag of ouders zich kunnen abonneren op de nieuwsbrief
van schoolfruit. Via onderstaande link kunt u zich zelf abonneren. Wij kunnen ons
niet altijd houden aan de volgorde van uitgifte van het fruit zoals beschreven staat
in de nieuwsbrief schoolfruit. Het ene fruitsoort kan langer blijven liggen als het
andere fruitsoort. Wij maken hierin onze eigen keuzes.
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Contactgegevens/Nieuwsbrief/Nieuwsbri
ef-EU-Schoolfruit.htm#tab1
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Nieuws uit de klassen
Korfbal
Drie teams van groep vijf en zes hebben meegedaan aan het korfbaltoernooi. We
hadden erg veel sportplezier. Er werden wedstrijden gewonnen, gelijkgespeeld en
verloren. Één team was tweede geworden, helaas geen teams in de finales.

Twee teams van groep 7 en 8 hebben een week later meegedaan aan het
korfbaltoernooi. Hier was ook veel sportplezier en werd de techniek met de
wedstrijd beter. Ook het fanatisme groeide per wedstrijd. Het team van groep 8
schatte zichzelf niet erg hoog in. Meester Marnix beloofde daarom kibbeling bij een
overwinning. Lang zag het ernaar uit dat dit niet zou lukken. Mede dankzij het
support van klasgenoten en een moeder, sleepten ze er in de laatste wedstrijd een
duidelijke overwinning uit. De kibbeling is door Meester Marnix gehaald.

Sportieve groet,
De sportcoördinator.
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Groep 5/6
We hebben een verhaal
geschreven over het
weekend:
Eerst gaan we bedenken wat
we allemaal gedaan hebben.
We vertellen het verhaal aan
een klasgenoot en die maakt
een lijstje, zodat we straks niks
vergeten met opschrijven.
Hierna schrijven we het verhaal
in het klad.
Een week later zet meester een
tekst op het bord. Hierover
gaan we vragen stellen aan de
schrijver. Zo wordt de tekst
duidelijker en completer.
Daarna verbeteren we samen
de spelfouten.
De kinderen voeren daarna
deze stappen in tweetallen uit
en maken een mooie tekening
bij de tekst.
Met creatieve groet, Meester Mark
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Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
Week 49 t/m 51 (3 t/m 21 december): Kerstthema: Meetellen
Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, over serieus genomen worden en
over wie bijzonder in tel is.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 2).

Voor in de agenda
Huiswerk

Agenda

Huiswerk
Maandag

5/6b

Vrijdag

7b

Tafelblad
rekenen
Oefenblad omrekenen
van maten
Nieuwsbegrip
woorden:
‘Ruimtestation ISS 20
jaar”
Nieuwsbegrip Andere
teksten en
woordenschat ‘ISS 20
jaar’
Stencil Taal & Rekenen

dinsdag

8

Woensdag

5 t/m
7

Maandag

4a/4b

huiswerkvrij

Dinsdag

3a/3b

huiswerkvrij

Woensdag

6/7a

vrijdag

5a

TOPO toets 6:
Nederland en de
provincies, 7: Europa,
leskaart 2
Toets tafel van 7

woensdag

8

Datum
Dec - feb

5 dec
10 dec

Activiteit
Voor groep 8: Voorlichting,
doedagen, meedraaien
Voortgezet Onderwijs, zie
uitgedeelde kalender
Sinterklaasfeest
Géén Berenbieb!
11.30 uur schoolschaatsen groep
7 en 8

11 dec

MR vergadering

14 dec

Tentoonstelling Topondernemers

18 dec

koffieochtend

20 dec

Kerstviering

21 dec

Kinderen hebben vanaf 12 uur
vakantie

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