Nieuwsbrief van 29 januari 2016

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Jarigen
25 januari Jaelhan Laken
5 jaar
9 februari Thijs van der Veen
10 jaar
1 februari Dishairo Hooi
6 jaar
11 februari Destiny Meulema
4 jaar
5 februari Maya Korthuis
5 jaar
11 februari Ineke Stinissen
10 jaar
5 februari Mohammad Mansouri 8 jaar
12 februari Shedian Specht
7 jaar
5 februari Soraya Mansouri
8 jaar
12 februari Nishayra Richardson 9 jaar
7 februari Jenaya Manuela
9 jaar
12 februari Asya Dehri
10 jaar
16 februari Esmée Vesper
6 jaar
Wij wensen de jarigen een fijne verjaardag!
Repetitie Leerorkest
Op zaterdag 6 februari zal groep 6 weer een repetitie hebben van het
Leerorkest. Dit keer zal de repetitie plaats vinden op onze school. Bij
deze repetitie mogen ouders of kinderen die een orkestinstrument
bespelen (viool, cello, contrabas, hobo, trompet, trombone, klarinet)
mee spelen! Heeft u of heb jij hier belangstelling voor èn ben je
beschikbaar op zaterdag 6 februari van 15.00 tot 17.15 uur dan kun je je
mailadres bij juf Josha inleveren of haar mailen (info@tkompas.nl).
Het Leerorkest zorgt er dan voor dat je de muziek via de mail toegestuurd krijgt!
Verandering gymtijden
Vanaf maandag 8 februari zullen de gymtijden veranderen. Hieronder vindt u het schema met de
groepen en tijden. Op maandagmiddag 8 februari hebben de groepen 4 en 5 een sportdag waardoor
de groepen 3 geen gym hebben! De ouders van de groepen 4 en 5 krijgen een informatiebrief over
de sportmiddag mee.
Maandag in gymzaal de Kiel
Zaal open vanaf 8:15u
8:30 - 9:20
groep 8, kinderen komen (met ouders) naar de Kiel
9:20 - 10:10
groep 7
10:10-11:00
groep 6
11:00-11:55
groep 5, kinderen met juf mee naar school voor TMO, of ophalen bij de Kiel
13:00-13:40
13:40-14:20
14:20-15:00

groep 4/5, kinderen komen (met ouders) naar de Kiel
groep 3A
groep 3B, kinderen worden opgehaald bij de Kiel

Dinsdag in de sporthal
Zaal open vanaf 8:15u.
8:30-9:15
groep 4, kinderen komen (met ouders) naar de sporthal
9:15-10:00
groep 4/5, kinderen komen en gaan met juf mee
Donderdag in de sporthal
Zaal open vanaf 8:15u
8:30 - 9:20
groep 3A, kinderen komen (met ouders) naar de sporthal
9:20 - 10:10
groep 3B
10:10-11:00
groep 4
11:00-11:55
groep 5, kinderen met juf mee naar school voor TMO, of ophalen bij de sporthal
13:00-13:40
13:40-14:20
14:20-15:00

groep 6, kinderen komen (met ouders) naar de sporthal
groep 7
groep 8, kinderen met juf mee naar school, of ophalen bij de sporthal
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MR-vergadering
Op dinsdagavond 2 februari is er weer een MR-vergadering. Heeft u onderwerpen, vragen of ideeën dan kunt u deze
aan de MR-leden doorgeven. Dit kan door hen even aan te spreken (Stephan Klootsema, vader van Michelle en
Matthias, Arjan Konijn, vader van Tygo, Loïs en Jilles, Jeroen Smit, vader van Sara) of naar de voorzitter te mailen
(Jeroen Smit, j.r.smit@gmail.com).
Nieuws van de TMO
Hallo ouders/verzorgers,
Willen jullie er om denken bij het inschrijven van de TMO, dat als er bijzonderheden zijn dit doorgegeven word!
Dit mag op de achterkant van het inschrijfformulier of u kunt mij bellen/mailen.
Hierbij kunt u denken aan allergieën/speciaal dieet.
Als uw kind al bij de overblijf is en u heeft het nog niet doorgegeven kunt u dit alsnog doen.
Mijn mailadres is: a.vandijk@sksg.nl en het telefoonnummer is: 0649493782.
Ook als er wijzigingen zijn in uw gegevens kunt u mij bellen/mailen.
Hierbij kunt u denken aan wijzigingen van adres en telefoonnummer. Het is namelijk heel belangrijk dat alle gegevens
up to date zijn.
Bij de TMO zijn we op zoek naar nieuwe overblijfkrachten. Voornamelijk op de maandag en dinsdag. Vind je het leuk
om samen met ons de overblijf te verzorgen? Dan kunt u mij bellen/mailen.
Met vriendelijke groet,
Annemieke van Dijk
TMO Coordinator 't Kompas
Feestelijke aftrap WIJ-team
Op 7 januari stond een feestelijke aftrap van het WIJ-team gepland. Door de ijzel is dit echter naar een andere datum
verschoven. De nieuwe datum voor de aftrap is nu donderdag 4 februari, welkom vanaf 16.45 uur. De aftrap wordt
gedaan door wijkwethouder Mattias Gijsbertsen én om 17.15 en 18.00 uur is er een verrassende act. Verder nog: live muziek - kinderactiviteit - kunstwerk - hapje - drankje - Alle activiteiten zijn gratis!

Belangrijke gegevens
Voorzitter OC:
Minca Holman 5497891/ 06-15117707
TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk
06-49493782
(ma,di,do van 11.30-13.30 uur)
Buurtwerker:
Lala Sambo

0505446867/ 0642734556

Voorzitter MR:
Jeroen Smit

050-2804173 / j.r.smit@gmail.com

CJG-consulent:
Hennie Mulder 06 13 19 77 59,
h.mulder@wij.groningen.nl
Jeugdverpleegkundige CJG:
Hilde Post
050-3674990/06-52659126
hilde.post@wij.groningen.nl

Belangrijke data
Dinsdag 2 februari
MR-vergadering
Vrijdag 12 februari
Nieuwsbrief
Maandag 22 februari
10-minutengesprekken
Dinsdag 23 februari
met rapporten
Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart –
Voorjaarsvakantie
Dinsdag 8 maart
Margedag, alle
kinderen vrij
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