11-01-2019
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
SCHOOLDAMMEN IN VANDERVEEN
Woensdag 9 januari hebben vier teams met vier kinderen van de groepen 5 en 6
meegedaan met schooldammen. Deze 16 kinderen hebben zes rondes gespeeld
tegen andere scholen. Na iedere ronde werd de tussenstand bekend gemaakt. Als
je won, moest je tegen een moeilijkere tegenstander en als je verloor tegen een
makkelijkere tegenstander. Alle kinderen hadden veel plezier. Er werden ook leuke
gesprekken met de tegenstanders gevoerd. Eén team van het kompas is eerste
geworden. Deze kinderen gaan naar de provinciale kampioenschappen op 9 februari
in Westerbork.
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PBS les van de week
De les die vanaf 14 januari centraal staat en waarop door middel van de muntjes
extra zal worden bekrachtigd is: Goed gedrag in de natuurspeeltuin

In de natuurspeeltuin

respect





verantwoordelijkheid

Ik laat de bloemen
en struiken staan.
Ik loop en ren
alleen over de
paden
Ik pak alleen
takken die los
liggen






Ik speel alleen met
stenen die ik kan tillen
Ik gebruik stenen en
losse takken alleen om
mee te bouwen
Ik graaf alleen in de
zandbak
Ik klim alleen in bomen
met een dikke stam die
mij kunnen dragen

zelfstandigheid




Ik weet wanneer ik
naar binnen moet
Ik ruim materialen
zelf op

Nieuws uit de peuteropvang

Peuterpret week 3
Thema: Reuzen en kabouters (groot en klein)
Ontdekken:
Puk wil graag met de kinderen en een paar knuffelvriendjes met een ballon spelen.
We blazen een ballon op. Maar de ballon is veel te groot voor het kleine muisje. Het
muisje heeft een kleinere ballon nodig. En de knuffel Nijntje dan? Hoe groot moet
haar ballon zijn. Puk en de kinderen zelf kunnen wel
met een grotere ballon spelen.
Knutselen:
Omdat het winter is, stempelen we met verf een
sneeuwpop. We hebben verschillend stempelmateriaal.
Bijvoorbeeld een kurk of een deksel van een potje. De
buik van de sneeuwpop moet onder en het hoofd
boven. De buik is groot en het hoofd is klein. Welke
materialen kiezen de kinderen?
Voorlezen
Groot en klein
Het sneeuwvrouwtje
(De schoot van het sneeuwvrouwtje smelt weg en
wordt steeds kleiner)
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Zingen:
Groot en klein, verschil moet er zijn
Nieuws uit de klassen
Groep3/4
Groep 3 kent nu bijna alle letters! We gaan nu proberen om snel te lezen, dit
oefenen we met de leeskaart die we gebruiken voor onze krullenkaart. Heb je de
krullenkaart vol dan mag je hem inleveren.
In groep 4 is het erg belangrijke om snel te kunnen rekenen tot 20 uit je hoofd!
Daarom zit in de huiswerkmap sommen tot 20. Iedere dag een paar sommen en je
bent snel een kei in rekenen. Volgende week gaan we de tafel van 3 leren!!
Groep 5/6b
We zijn nu een aantal weken met de tafels bezig en het gaat hartstikke goed! We
oefenen elke week thuis een tafelblad. Elke maandag doen we op school een
tafeldictee. We zien dat de kinderen dit elke week beter doen.
We schrijven nog steeds elke twee weken een tekst. We zijn nu bezig met een tekst
over de kerstvakantie. De teksten van voor de vakantie, die over sinterklaas, zijn al
af.
Sinterklaas
Ik was naar mijn tante pakjesavond gaan vieren. En Cedric, Ginger, Romano, Jj,
Zergee, Anidee, Ani, Mama, Papa, Wynona en ik waren erbij. We gingen heel hard
zingen voor sinterklaas. Daarna werd er op de deur geklopt en er stond een hele
grote zak met cadeautjes. Toen gingen we de cadeautjes uitpakken.
Jaslene
Sinterklaas
Ik heb pakjesavond bij mij thuis gevierd. Ik heb het op woensdag vijf december
gevierd. Er waren drie zakken en een wasmand met twee grote cadeaus erin en
nog een groot cadeau lag los. Wij hebben een spel gedaan en als je op een
cadeautjes stond, kreeg je een cadeautje. Op het einde mochten we al onze
cadeautjes bekijken. We waren met Papa, Mama, ik en Tristan. Tristan en ik rkegen
zeven cadeautjes. Ik kreeg een pure chocolade letter, een FC Groningen bal, een
Xbox One spel, die heet super Luckie’s tale, sporenonderzoek, Pokémon kaarten,
lego technic en een zeilboot en een lego friends voetbaltraining. We hebben het ook
nog op school gevierd. We gingen voor het eerst een surprise maken. Ik had Lyona
en Kyrviënne had mij.
Dyan
Groep 8
Zo, dat was een verrassing op de 1e dag na de kerstvakantie: Het jeugdjournaal
kwam in onze klas. Ze wilden van onze kinderen weten of ze al een pinpas
gebruiken en of ze die dan ook bij zich hebben. En wat doe je met je pincode?
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Allerlei vragen over zakgeld en pinnen. Erg leuk om een keer mee te maken. Voor
topo hebben ze nu een kaart van het Midden-Oosten meegekregen. De overhoring
van die kaart is op woensdag 23 januari. Op diezelfde dag komt wethouder Vlieg bij
ons in de klas voorlezen tijdens het voorleesontbijt. (vanwege het tijdstip is dat bij
ons het ontbijt. In andere klassen is dat de lunch) Ze moeten wel zelf hun ontbijt
meenemen. Elke week maken de kinderen van groep 8 Nieuwsbegrip thuis op de
computer. Zij maken van de tekst die op school is behandeld de afgelopen
woensdag de ‘woordenschat’ en de ‘andere teksten’. Als dit niet gemaakt is, dan
moeten ze op woensdagmiddag op school blijven om het dan nog even te maken.

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 Nazaret (Lucas 4).
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Voor in de agenda

16 januari

21 januari
22 januari

Huiswerk
8
Nieuwsbegrip,
Egypte,
woordenschat en
andere teksten
6b
TOPO Drenthe &
Groningen
5/6b
Engels toets song 8

23 januari

8

Maandag

5/6b

Woensdag

5 t/m
6

maandag

3

maandag

4

17 januari

5a

Topo MiddenOosten
Tafelblad
Nieuwsbegrip
woorden:
‘Graftombe in Egypte
ontdekt”
leesblad voor de
krullenkaart
rekenblad
automatiseren
Toets tafel van 8

Datum
Dec - feb

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

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

15 mrt

13.00 (!) uur afsluiting
kunstproject

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

Extern nieuws
De gemeente Assen heeft verschillende regelingen voor ouders met een laag inkomen. B.v.
het Jeugdfonds sport en cultuur Drenthe, dat Ellen eventueel voor u aan kan vragen.
Daarnaast is er het Kindpakket Assen. Als u denkt daarvoor in aanmerking te komen, kunt u
zelf contact opnemen. Hieronder de informatie.
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