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Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Jarigen
16 december
17 december
21 december
21 december
22 december
25 december
26 december
26 december

Nani Zimmerman
5 jaar 1 januari 2015 Joyce Gnodde
Mariel Vonck
7 jaar 1 januari 2015 Christina Fidanque
Dylano Souabny
11 jaar 2 januari 2015 Filiz Visser
Jaleesha Souabny
11 jaar 2 januari 2015 Levi Ceelen
Deandra Klöpping
4 jaar 5 januari 2015 Davey Teisman
Fatima Al Hammami
8 jaar 6 januari 2015 Rick Boertien
Yasmine Bouanani
5 jaar 6 januari 2015 Jordy Jonkman
Kawthar Dehri
7 jaar
Alle jarigen van de komende weken willen we alvast van
harte feliciteren en een fijne verjaardag toewensen!

9 jaar
11 jaar
6 jaar
6 jaar
10 jaar
6 jaar
8 jaar

Sinterklaas
U had het vast al wel gehoord via de kinderen, ouders, leerkrachten of via een link op de website van
het Dagblad van het Noorden maar Sinterklaas had zich vrijdag 5 december een klein beetje vergist. Hij
stond op het dak van onze nieuwe school omdat hij dacht dat we al in dat schoolgebouw zaten. Met
behulp van de brandweer kwam hij weer van het dak af waarna hij met de brandweerauto naar de
school werd gebracht. Daar heeft hij een bezoek gebracht aan alle groepen en aan Schip a Hoi. De
kinderen, leerkrachten, ouders, Sint en de Pieten hebben erg genoten van deze dag!

Kerstfeest
Vanavond hebben we de kerstvieringen in de Emmaüskerk. De kinderen hebben de afgelopen week
flink geoefend en we verheugen ons zeer op deze viering. Aanstaande donderdag gaan we samen
lunchen. Aan de deuren van de klaslokalen hangen kerstbomen met post-its. Op elke post-it staat eten
(bijvoorbeeld stokbrood). U kunt een plakker eraf halen en we vragen u vriendelijk om dit eten mee te
nemen op donderdagmorgen. Door met elkaar iets mee te nemen kunnen we met alle kinderen
lunchen. Die dag (donderdag18 december) blijven alle kinderen tussen de middag op school en zijn ze
om 13.30 uur vrij (dus ook de kleuters uit groep 1)!!
Het nieuwe schoolgebouw
Deze week begint de verhuizing van onze school naar het nieuwe schoolgebouw. Vanaf
donderdagmiddag 14.00 uur zullen de verhuizers de spullen naar het nieuwe schoolgebouw brengen
en gaan de leerkrachten hun lokalen opnieuw inrichten. Uiteraard zullen er met het nieuwe gebouw
ook andere regels of afspraken gaan gelden. Sommige weten we nu al, sommige afspraken zullen in
het nieuwe jaar duidelijk worden. Wat we nu al kunnen zeggen is dat we het afscheid nemen bij
(vooral) de kleuters anders zal gaan. De ouders kunnen voor het raam van het klaslokaal in de gang van
de school zwaaien. Als het half 9 of 1 uur is zullen we starten met de lessen en gaan de ouders naar
buiten. Op deze manier hoeven ouders niet helemaal om het schoolgebouw te lopen om nog even te
zwaaien en kunnen we op tijd starten met onze schooldag.
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Bericht van de Oudercommissie
De oudercommissie wil u van harte bedanken voor uw ouderbijdrage. Mede hierdoor is Sinterklaas een fijn feest
geworden en hebben we met Sint Maarten en Sinterklaas ook wat eten en drinken kunnen kopen. Nogmaals hartelijk
dank!
Openingsfeest maandag 12 januari
Op maandag 12 januari vieren we met de kinderen en ouders de opening van ons nieuwe schoolgebouw. Dit doen we
door met de kinderen die dag onder begeleiding van Maxmusic tijdens workshops muziek te maken met allerlei
instrumenten. Aan het einde van de dag voeren we dit dan uit voor de ouders. In de nieuwsbrief van maandag 5
januari zullen we u hier meer over vertellen.
Deuren van ons nieuwe schoolgebouw
Zoals u wellicht hebt gezien heeft het nieuwe schoolgebouw vele deuren naar buiten (en binnen). We hebben er voor
gekozen om een beperkt aantal deuren te gebruiken in verband met de veiligheid van onze kinderen, de leerkrachten
en ouders. Door niet alle deuren open te houden kunnen we goed in de gaten houden wie er in onze school komen.
We hopen op uw medewerking en begrip hierin. Voor verdere uitleg over de deuren die gebruikt worden kunt u de
brief over de verkeersveiligheid lezen die meegestuurd wordt via de mail.
Bewegingsonderwijs
Ook in het nieuwe jaar 2015 en vanuit ons nieuwe schoolgebouw zullen we gewoon blijven gymmen in de Kiel en de
sporthal. Het gymlokaal naast onze school is niet geschikt voor bewegingsonderwijs van scholen. De kleuters zullen
echter vanaf januari 2015 in ons nieuwe speellokaal gymmen en niet meer in het gymlokaal aan de Kiel.

Het team van CBS ’t Kompas wenst u een fijne kerstvakantie
en een gelukkig 2015.
We zien u en uw kind(eren) graag terug in ons nieuwe schoolgebouw
aan de Valreep op maandag 5 januari 2015!

Belangrijke gegevens

Belangrijke data!!!!!!!!!!!!

Voorzitter OC:
Minca Holman 5497891/ 06-15117707



Voorzitter MR:
Jeroen Smit
050-2804173

Donderdag 18 december: Kerstlunch, kinderen
blijven op school eten en zijn om 13.30 uur vrij



Vrijdag 19 december: verhuisdag, alle kinderen
zijn vrij



19 december t/m 4 januari: Kerstvakantie



Maandag 5 december: we gaan naar school aan
de Valreep (groep 7 begint gewoon met gym)

TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk

06-49493782

Jeugdverpleegkundige CJG
Hilde Post
050-3674505/06-52659126
hilde.post@ggd.groningen.nl
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