07-12-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op
vrijdag 14 dec 2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 10 december centraal staat en waarop door middel van de muntjes
extra zal worden bekrachtigd is: Goed gedrag in de hoeken (onderbouw)

In de hoeken



respect

verantwoordelijkheid

Ik praat met
gedempte stem





Ik speel samen
Ik speel in de
gekozen hoek
Ik gebruik het
materiaal waarvoor
het bedoeld is

zelfstandigheid


Ik ruim vlot en
netjes op

Goed gedrag: materiaalgebruik (bovenbouw)

Omgaan met materialen

respect


Ik houd rekening
met de ander

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

zelfstandigheid
Ik ruim alles op
Ik kies wat ik
zelfstandig kan
doen
 Ik overleg met de
leerkracht
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Nieuws uit de peuteropvang
Peuterpret week 50 Thema: Kerst
Kring:
We zetten samen de kerstboom op en versieren de boom
ballen, slingers, sterren, enzovoort

met

Knutselen:
We versieren een kerstpotje.
Voorlezen:
Dikkie Dik viert kerst
Dribbel viert kerst
Zingen:
We zingen allerlei kerstliedjes zoals:
Luid klokje klingelingeling

Nieuws uit de school
Speculaastaarten
860 stuks taarten zijn er verkocht dit jaar, meer dan vorig jaar. Latoya uit groep 2 heeft in
totaal 57 taarten verkocht. Zij heeft daarmee de meeste taartjes verkocht van de school.
Van de OR heeft zij daarvoor een klein cadeautje gekregen.
Oortjes voor groep 5 t/m 8
Binnenkort krijgen alle kinderen in de groepen 5 t/m
(de groepen, die met een Ipad werken) van school:
een setje oortjes en een doosje om deze oortjes in op
te bergen.
Bij de programma’s op de Ipad hebben de kinderen
vaak het geluid nodig. Koptelefoons nemen veel ruimte
in en gaan te snel kapot. Oortjes voor gezamenlijk
gebruik vinden we onhygiënisch. Vandaar dat we
hiervoor hebben gekozen. De kinderen moeten zelf
zorgdragen voor de oortjes. Na gebruik opruimen in
het doosje in het laatje. Aan het eind van groep 8
krijgen de kinderen de oortjes mee naar huis.
Als kinderen hier onverantwoordelijk mee omgaan of
het kwijt raken brengen we kosten in rekening.
Oortjes:
€ 4,00
Opbergdoosje € 1,00
Kerstviering 20 december 2018
Op donderdag 20 december vieren de groepen kerst in de klas (de viering is dit jaar zonder
maaltijd).
Om 17.30 uur worden de kinderen in hun eigen klas verwacht voor de kerstviering. Ze
zullen de avond samen afsluiten in de kerk, waarbij u als ouders ook welkom bent. Vanaf
18.00 uur staat er koffie en thee klaar, rond 18.15 uur start de afsluiting van de viering in
de kerk, deze duurt tot 18.30 uur.
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De leerlingen van groep 3 t/m 8 halen na de viering met hun leerkracht hun jas en
dergelijke en lopen dan gezamenlijk naar buiten. De groepen 1 en 2 wachten in de kerk
waar ze door hun ouders kunnen worden opgehaald. Zij komen dus niet naar buiten en
moeten bij de leerkracht worden afgemeld.
Topondernemers tentoonstelling
Op vrijdag 14 december bent u van harte welkom van 13.00 tot 13.30 uur. U kunt kijken
naar het werk en presentaties van uw kind. Er is deze periode o.a. gewerkt over Amerika,
Holland en kerst. Na de tentoonstelling sluiten de groepen af in het eigen lokaal.

Nieuws uit de klassen
Groep 1/2
Helaas moeten we u mededelen dat Juf Tineke nog een tijdje niet mag werken. Gelukkig
kunnen we u wel vertellen dat we inval hebben voor deze groep. Juf Jacqueline (ma en di)
en juf Henriëtte (wo, do, vr) zullen haar vervangen totdat juf Tineke weer beter is.
Wij wensen juf Tineke een voorspoedig herstel.

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
Maandag

5/6b

Donderdar

7b

Tafelblad
rekenen
Nieuwsbegrip
woorden:
‘Veilig het spoor
oversteken”
Topografie

Woensdag

5 t/m
7

Vrijdag

7b

woensdag

8

maandag

4

maandag

3

Datum
Dec - feb

10 dec

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

10 dec

OR vergadering

Kopie Taal & Rekenen

11 dec

MR vergadering

Nieuwsbegrip Andere
teksten en
woordenschat ‘ISS 20
jaar’
tafel van 3

14 dec

Tentoonstelling Topondernemers
13.00-13.30 uur

18 dec

koffieochtend

20 dec

Kerstviering

21 dec

Kinderen hebben vanaf 12 uur
vakantie

7 jan

1e schooldag in het nieuwe jaar

leesblad voor de
krullenkaart

Vriendelijke groeten namens het team,
Ellen Sonnemans (dir.)
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Extern nieuws
Helaas gaat deze avond niet door!!!

Vanwege het overlijden van een familielid is besloten om de benefiet avond van 8 december a.s.
te cancelen. Graag willen wij jullie verzoeken om dit door te geven aan jullie netwerkcontacten
bij wie de aankondiging van deze avond bekend is gemaakt.
Wij zullen vanuit Heka Leka begin volgend jaar kijken naar een nieuwe datum.
Met vriendelijke groet,
Antis Maryanan
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