21-12-2018
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt in de schoolweken elke
vrijdag en is ook te lezen op onze site www.kompasassen.nl.

Nieuws uit het kindcentrum
Met onderstaand gedichtje uit Trefwoord wensen we u en jou:
Heel fijne kerstvakantie,
Goede kerstdagen en
Een gezond en gelukkig 2019!
De stal brengt mensen bij elkaar.
Herders uit het veld.
Wijzen uit het oosten.
Jozef, Maria.
Lammetjes en schapen.
Iedereen wordt geteld.
De stal brengt mensen bij elkaar.
Wachters in de rij.
Dansers, zangers, spelers.
Vloggers en zwijgers.
Vluchtelingen, zoekers.
Iedereen hoort erbij.
Groot en klein.
Jong en oud.
Wit en zwart.
Vreemd, vertrouwd.
Arm en rijk.
Iedereen gelijk.
Jij en ik,
u en wij.
We tellen mee
want ons talent
maakt de wereld mooier,
maakt de wereld blij.
Want ons talent
maakt de wereld mooier,
maakt de wereld blij.
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Afwezigheid leerkrachten
Twee leerkrachten zijn helaas al langere tijd afwezig.
De zoon van juf Willy is zeer ernstig ziek. Hij is tussen de chemo-behandelingen
door veel thuis. Het is voor de familie een erg onzekere en spannende tijd. We
wensen hun heel veel sterkte en bidden om een wonder.
Juf Tineke had last van een te hoge bloeddruk. Inmiddels zijn daar meer klachten
bijgekomen. De dokter heeft haar geadviseerd om ten minste de maand januari te
nemen om weer op krachten te komen. We wensen haar sterkte en van harte
beterschap!
Nieuws vanuit de MR:
In de MR vergadering van de dinsdag 11 december is de begroting doorgenomen.
Daarnaast is het jaarverslag van vorig schooljaar besproken en vastgesteld. U vindt
het jaarverslag van de MR als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Vanwege de nieuwe richtlijnen omtrent privacy zullen de MR notulen niet meer op
de internetsite van het Kompas worden geplaatst; u kunt de notulen inzien door
navraag te doen op school.
In tegenstelling tot de datum in de jaarkalender zal de volgende vergadering van
de MR op dinsdag 22 januari plaatsvinden.
Namens de Medezeggenschapsraad wensen wij alle teamleden, ouders en kinderen
hele fijne feestdagen!
Groet en fijne dagen!
Linda Wessels
PBS les van de week
De les die vanaf 7 januari centraal staat en waarop door middel van de muntjes
extra zal worden bekrachtigd is: Goed gedrag op de computer.

Computers

verantwoordelijkheid

respect



Ik ga voorzichtig om
met de computers
Ik werk aan mijn eigen
opdracht





Ik ruim alles op
Ik meld de computer af als
ik klaar ben
Ik schuif mijn stoel aan

zelfstandigheid


Ik sla mijn werk op
als dat moet
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Nieuws uit de peuteropvang
Peuterpret week 2
Het thema van de komende weken heet: Reuzen en kabouters.
Het gaat vooral over de begrippen groot en klein en hoog en laag.
Kring:
Wat zien we daar? Voetstappen! Hele grote voetstappen en hele kleine
voetstappen. Het is een spoor. Waar leiden de voetstappen naar toe? En wie
hebben de voetstappen gemaakt. We gaan op ontdekking.
Knutselen:
Een reus heeft een heel groot bord voor zijn eten en een kabouter een heel klein
bordje. We knippen zelf eten uit. De kinderen mogen kiezen of ze eten knippen
voor een reus of voor een kabouter.
Themahoek:
In de groep staat een paddenstoel. Het is een huisje. Wie
woont daarin?
We kunnen erin spelen.
Voorlezen:
Kabouter Bim
Groot!
Zingen: Op een grote paddenstoel

Nieuws uit de klassen

Het Boekenbos:
Al sinds een paar maanden kunnen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 zelf de
boeken lenen en terugbrengen bij onze schoolbibliotheek ‘Het Boekenbos’. Een
aantal leerlingen uit groep 8 is opgeleid om de boeken in te nemen en uit te lenen
en elke dag is er wel een moment dat kinderen een uitgelezen boek kunnen ruilen.
En wat doen ze het goed, onze bibliothecarissen. Het scannen van de boeken (elke
leerling heeft een eigen streepjescode op de boekenlegger), het assisteren van de
kinderen die niet zo snel een boek kunnen vinden, het opruimen en terugzetten van
de ingenomen titels. En alles gebeurt in een rustige sfeer op het grote leerplein.
Daarnaast zitten elke woensdag onze Berenbiebvrijwilligers beneden om de
kinderen van de groepen 1 t/m 3 aan een tasje met boeken te helpen. Wat loopt
het allemaal goed. Lezen is zo belangrijk en mede op deze manier komen de
kinderen in aanraking met de leukste leesboeken. Petra Seldenrath is en blijft
onmisbaar in dit geheel. We zijn Petra, de vrijwillige berenbieb moeders en groep 8
heel dankbaar voor hun inzet.
Juf Marleen, Taal/Leescoördinator.
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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.

Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs
Week 2 t/m 4 (7 t/m 25 januari): Leren
Inhoud: Over moeten, mogen, willen en kunnen leren als mens. Over leren en
onderwijs als een voorwaarde voor een betere wereld.
Bijbel: Johannes de Doper (Lucas 3); Jezus in de woestijn (Lucas 4); Jezus in de
synagoge van Nazareth (Lucas 4).

Voor in de agenda

donderdag
vrijdag
Woensdag

Huiswerk
Topografie Verenigd
Koninkrijk 10 jan
7a &
Kopie Taal &
b
Rekenen
6/7a
Tafel oefenblad
7b

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

Datum
Dec - feb

7 jan

Activiteit
Voor groep 8: Voorlichting, doedagen, meedraaien Voortgezet
Onderwijs, zie uitgedeelde
kalender
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

28 jan

Koffieochtend

4 feb

Studiedag kinderen vrij

8 feb

1e rapport

11-15
feb

Oudergesprekken van 14.0016.30 uur

11 feb

OR vergadering 20.00 uur

12 feb

MR vergadering 19.30 uur

18-22
feb

Voorjaarsvakantie

28 feb

8.15 uur koffieochtend
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Extern nieuws

Uitnodiging “Rond de Kribbe” en Levende Kerststal op Eerste Kerstdag
Op eerste kerstdag vieren we traditioneel weer de geboorte van Jezus . ’s Middags om
15.00 uur begint in de Katholieke kerk, Dr Nassaulaan 3b in Assen “Kerst rond de Kribbe”.
Het kerstverhaal zal worden verteld. Tijdens het verhaal zingen we samen mooie
kerstliederen. De kinderen mogen meespelen in het verhaal. Voor aanvang van het
kerstspel worden de rollen verdeeld en kunnen de kinderen zich verkleden. Iedereen die wil
mag meedoen!!! Natuurlijk mag je ook gewoon komen kijken.
Aansluitend zal op het kerkterrein, voor groot en klein, een levende kerststal aanwezig zijn.
Kindje Jezus, Maria en Jozef zullen hier samen met de herders, koningen en schapen tot
16.30 uur te bewonderen zijn. Voor iedereen die de kou trotseert, is er de mogelijkheid om
zich te warmen met een kopje warme chocolademelk of glühwein. Hier wordt wel een kleine
bijdrage voor gevraagd.
Kom allemaal een kijkje nemen.
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UITNODIGING
Wat vindt u van het VVE-aanbod in Assen?
Geef uw mening!
De gemeente Assen vindt het belangrijk dat jonge kinderen de mogelijkheid krijgen zich zo
goed mogelijk te ontwikkelen. Voor kinderen die hierbij extra stimulans nodig hebben,
heeft Assen een VVE-aanbod. VVE staat voor ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’. Een
kinderopvanglocatie met VVE-aanbod stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen.
In gesprek
Wij zijn benieuwd wat u vindt van VVE. Daarom wordt er een bijeenkomst georganiseerd
waarbij u uw mening kunt geven. We zouden het erg fijn vinden als u daarbij aanwezig bent!
Waar:
Wanneer:

MFA Pittelo (Amstelstraat 14, Assen)
Maandag 21 januari van 11:00 – 11:30 uur

Vragen?
Heeft u vragen over de bijeenkomst of de evaluatie? Dan kunt u contact opnemen met Johanan
Prins of Cobi van Liere.
Johanan Prins
j.prins@assen.nl
06-15117271

of

Cobi van Liere
c.liere@assen.nl
06-20173653

Hopelijk zien we u op maandag 21 januari!
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