Nieuwsbrief van 15 september 2016
Jarigen
Elise, Deshano, Milana, Maya, Nine, Dani, Zahra, Gianni, Milan, Simone en Houweda zijn de afgelopen
twee weken jarig geweest! Nog van harte gefeliciteerd!

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Afscheid juf Joske
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief heeft juf Joske een andere baan. We nemen afscheid van haar
op vrijdag 30 september. We doen dit onder schooltijd met de kinderen. Wilt u als ouder afscheid van
haar nemen, dan nodigen we u van harte uit om 11.30 in de zaal.
Fietsen parkeren op het plein
Graag herhaal ik in deze nieuwsbrief nog even de afspraken over het parkeren van de fietsen op het
plein. Iedereen zit na de vakantie in een andere groep, in een ander lokaal en voor sommige kinderen
betekent dit ook dat de fiets op een andere plek geparkeerd moet worden.
Groep 1 en 2 zetten de fietsen voor het speellokaal, zoveel mogelijk in de fietsenrekken.
Groep 3 en 4 zetten hun fiets voor het lokaal van juf Margreet. Ook hier zoveel mogelijk in de rekken
en anders in het gras voor het lokaal.
Groep 5-8 zetten hun fiets in de rekken bij de rode gymzaal rechts op het plein.
Aanmelden broertjes en zusjes
We hebben momenteel veel aanmeldingen van kinderen die bijna vier worden. Daar zijn we als school
natuurlijk erg blij mee! Om goed in kaart te brengen hoeveel kinderen er dit schooljaar bijkomen vraag
ik u om broertjes of zusjes die dit schooljaar 4 worden (dus ook als dat pas in mei of juni is) aan te
melden. Dan kunnen wij de organisatie van de school op de groei aanpassen en iedereen een plekje
geven.
Loopt u even langs om een inschrijfformulier op te halen?
Margedag 20 september
In de vorige maandbrief heeft u kunnen lezen dat de kinderen dinsdag 20 september vrij zijn. Het team
is die dag hard aan het werk om zichzelf bij te scholen. Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling
en we vinden het belangrijk dat we van de nieuwste ontwikkelingen op de hoogte zijn en dat we die
kunnen toepassen in de klas. Ook een leerkracht is nooit uitgeleerd!
Als school hebben we voor het komende schooljaar drie speerpunten afgesproken. We gaan ons als
team bezig houden met het verder ontwikkelen van het rekenonderwijs, het leesonderwijs en binnen
deze twee vakken werken we aan de actieve betrokkenheid van de leerlingen op het leren.
Komende dinsdag hebben we de eerste studiedag met het thema rekenen.
Gymrooster
In de vorige nieuwsbrief heb ik u op de hoogte gesteld van het gymrooster. Dat doe ik bij deze
nogmaals, maar nu met de exacte gymtijden erbij. Zo weet u precies wanneer en waar uw kind gym
heeft, en of u eventueel uw kind bij de sporthal/gymzaal op moet halen/weg moet brengen.
Maandag (Kiel)
8.30-9.10 groep 7
9.10-9.50 groep 8
9.50-10.30 groep 6
10.30-11.10 groep 5/6
11.10-12.00 groep 5
13.00- 14.00 groep 3b
14.00- 15.00 groep 3a

Dinsdag (sporthal)
8.30-9.20 groep 3a
9.20-10.10 groep 3b
10.10-11.00 groep 4a
11.00-11.50 groep 4b

Donderdag (sporthal)
8.30-9.10 groep 5/6
9.10-9.50 groep 6
9.50-10.30 groep 5
10.30-11.10 groep 4b
11.10-12.00 groep 4a
13.00-14.00 groep 7
14.00-15.00 groep 8
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Wie neem jij mee naar de Nationale Sportweek?
De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement dat een week lang sporten in de etalage zet. Het laat zien
hoe gezond en vooral hoe leuk sporten en bewegen is. De Nationale Sportweek vindt dit jaar plaats van 17 t/m 25
september, ook in Groningen. De hele week zetten honderden scholen, sportclubs, sportbonden, bedrijven en andere
sportaanbieders hun deuren open, organiseren clinics, toernooien of houden demonstraties. Iedereen, jong en oud,
kan deze week kennis maken met (nieuwe) sporten. Het thema van de Nationale Sportweek is: "ik neem je mee", dat
betekent dat sporters niet-sporters mee kunnen nemen naar hun sportclub om ze kennis te laten maken met hun
sport. Van de gemeente Groningen krijgen alle kinderen daarom een tasje met meer informatie mee naar huis. Kijk
ook eens op www.sport050.nl/sportweek
Berichten van de oudercommissie:
Datum innen van de ouderbijdrage:
U ontvangt binnenkort een envelop met een brief over de ouderbijdrage. Graag zouden we de automatische
incassopapieren voor vrijdag 23 september 2016 weer van u terug ontvangen.
Wanneer u al een machtiging hebt ingeleverd, hoeft u niets te doen.
Rond 5 oktober 2015 wordt het bedrag van 22 euro per kind geïnd. Zodoende kunnen we alle activiteiten, kadootjes
en versnaperingen bekostigen.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage namens alle kinderen van ’t Kompas.
Werkgroepen:
Bij deze nieuwsbrief vindt u een opgaveformulier voor de verschillende werkgroepen.
Activiteiten en versnaperingen dankzij uw ouderbijdrage in het schooljaar 2015-2016:
 Bij binnenkomst ziet u ze heel snel: de groene en blauwe luizencapes waar iedere leerling zijn/haar eigen jas,
en in de winter ook muts, handschoenen en sjaal, in kwijt kan.
 Met Sint Maarten hebben alle leerlingen iets lekkers ontvangen.
 Kort daarop waren alle schoentjes heerlijk gevuld. Ook onze goede man, die in december langs kwam, had
lekkers en kadootjes meegebracht. In de onderbouw voor elk kind een verrassing en in de bovenbouw iets
leuks voor de hele klas.
 Er was een mooie kerstviering met allerlei heerlijkheden door u gemaakt. Drinken en een kleine attentie met
een wens erin zijn vanuit de ouderbijdrage betaald.
 Na de kerstvakantie hebben een paar groepen kunnen schaatsten in Kardinge.
 Met Pasen was er een lunch voor alle kinderen.
 Bij de koningsspelen hebben de kinderen van alles kunnen doen. Er waren springkussens en andere
spelattributen en niet te vergeten wat drinken en wat te smullen.
 Bij de avondvierdaagse hebben we enkele avonden wat lekkers en wat te drinken aan kunnen bieden en
tevens de laatste avond een verrassing.
 Tegen het einde waren er nog ateliers, waarbij de kinderen muziekles en dansles hebben gekregen.
 Tot slot van het jaar was er het eindfeest met het afscheid van juf Josha, juf Daniёlle en…… Ook daar waren
leuke dingen te doen en te smullen.
Graag zouden we dit schooljaar ook weer leuke extra’s willen doen. Belangrijke gegevens
Voorzitter OC:
Hopelijk kunnen we dan ook weer op uw ouderbijdrage rekenen
Minca Holman 050-5497891/ 06-15117707
(bij voorkeur via machtiging).

Belangrijke data
20 september
30 september
5 oktober

Margedag
11.30 ouderafscheid juf Joske
Start kinderboekenweek

OCkompas@gmail.com
TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk 06-49493782
Buurtwerker:
Lala Sambo 050-3674002/ 06-25634127
Voorzitter MR:
Jeroen Smit 050-2804173 / j.r.smit@gmail.com
CJG-consulent:
Hennie Mulder 0629176093,
hennie.mulder@wij.groningen.nl
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