14-12-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 21 dec
2018. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 17 december centraal staat en waarop door middel van de muntjes
extra zal worden bekrachtigd is: Goed gedrag in de kleedkamer

In de kleedkamer

respect




verantwoordelijkheid

Ik praat met gedempte stem
Ik kom alleen aan mijn eigen
spullen






Ik zet mijn schoeisel naast elkaar
neer onder de bank.
Ik kleed me om aan één kant van
de kleedkamer
Ik leg mijn kleren netjes op een
stapeltje op de bank
Ik draag geen sieraden tijdens
gym

zelfstandigheid




Nieuws uit de peuteropvang
Peuterpret week 51
Thema: Kerst
Kerststukjes maken:
Ook dit jaar willen we samen met de papa’s of
mama’s en de kinderen een kerststukje maken. Dit
doen we op woensdag 19 en donderdag 20
december.
Ook de kinderen die normaal niet op deze dagen
komen, mogen 1 van deze dagen samen met papa of
mama extra langskomen om een kerststukje te
maken. Laat maar even aan één van de leidsters
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Ik ga als ik omgekleed
ben in de hal in het grijze
vak staan
Ik wacht tot de leerkracht
zegt dat ik naar binnen
mag

weten wanneer je komt.
Als we klaar zijn, mogen deze kinderen weer mee naar huis.
Wie kan er nog wat kersttakjes meenemen?
Knutselen:
Wie heeft er nog geen kerstpotje versierd?
Voorlezen
Kerstfeest met Kikker
Bobbi viert kerst
Kring:
Wat hangt er in de boom?
Net als in het boek van Dikkie Dik, hangen er bij ons ook kerstkransjes in
de boom. Welk kransje pak jij? Het kransje dat boven hangt, in het midden
of onder?
Van 22-12 tot 06-01 is het vakantie. Fijne feestdagen!
Nieuws uit de school
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.
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.
Gevraagd: oude apparaten voor de onderbouw
De groepen 1 en 2 zullen in januari gaan werken over het thema “Machines”. Heeft u thuis
kleine, defecte apparaten die de kinderen uit elkaar mogen halen? We zouden er graag onze
ontdekhoek mee inrichten. Te denken valt aan bijvoorbeeld een haardroger, wekker, kleine
radio etc. Zonder snoer en stekker, uiteraard.
Daarnaast hebben we allerlei andere materialen nodig, zoals doosjes, schroeven, bouten,
moeren, pvc-buizen, oud (bot) handgereedschap, kleine tandwielen en katrollen, kurken,
doppen, knopen, tape en soortgelijke materialen.
U mag dit inleveren bij de leerkrachten van de onderbouw.
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Nieuws uit de klassen

Schaatsles groep 8
Afgelopen week gingen we, samen met groep 7, schaatsen op het Koopmansplein. We werden
in 3 groepen verdeeld op basis van hoe goed we het al konden. In elke groep hebben we
nieuwe dingen geleerd. Het was leuk om te doen. Als presentje kregen we een handwarmer.
Het was een geslaagd uitje. Volgende week donderdag is ons groepsfeest, direct na de
kerstviering. Zie briefje van gisteren.
Fietskeuring
Op 30 november, heeft er bij ons op school een fietskeuring plaatsgevonden. Het resultaat was
niet wat wij verwacht hadden.
Kinderen met een goedgekeurde fiets, waarvan alle onderdelen werken, kregen een “Oke”
sticker. Van de 76 kinderen zijn er 45 kinderen met een “Oke” sticker naar huis zijn gegaan.
De kinderen waarvan de fiets niet in orde was, hebben een formulier meegekregen waarop
staat wat er verbeterd moet worden.
In het overzicht hieronder, kunt u zien op welke punten een fiets afgekeurd kan worden.
Mocht de fiets van uw kind niet in orde zijn, zou u dan zo vriendelijk willen zijn de fiets in orde
te maken. Zodat uw kind veilig kan fietsen?

Email: hetkompas.assen@ckcdrenthe.nl - twitter: kompasassen

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

Datum
Dec - feb

Huiswerk
maandag

5/6b

donderdag

7b

vrijdag

7a & b

Tafelblad
rekenen
Nieuwsbegrip woorden:
‘De man van de letters,
Gerard Unger”
Nieuwsbegrip Andere
teksten en
woordenschat wk 49
‘letterontwerper’
Topografie Verenigd
Koninkrijk 7 jan
Kopie Taal & Rekenen

woensdag

5 t/m
7

5a

Toets tafel van 8

3

Leesblad voor de
krullenkaart

8

woensdag
maandag

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

14 dec

Activiteit
Voor groep 8: Voorlichting, doedagen, meedraaien Voortgezet
Onderwijs, zie uitgedeelde
kalender
Tentoonstelling Topondernemers
13.00-13.30 uur

18 dec

koffieochtend

20 dec

Kerstviering

21 dec
7 jan

Kinderen hebben vanaf 12 uur
vakantie
1e schooldag in het nieuwe jaar
luizencontrole

14 jan

OR vergadering 20.00 uur

22 jan

MR vergadering 19.30 uur

23 jan

Voorleesontbijt

21 jan31 jan

Cito toetsen

4 febr

Studiedag kinderen vrij

8 febr

1e rapport

11-15
febr

Oudergesprekken van 14.0016.30 uur

11 febr

OR vergadering 20.00 uur

12 febr

MR vergadering 19.30 uur

18-22
febr

Voorjaarsvakantie

Extern nieuws

Email: hetkompas.assen@ckcdrenthe.nl - twitter: kompasassen

