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Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Jarigen
24 mei
25 mei
27 mei
28 mei
28 mei
29 mei
30 mei
30 mei

Danyal Veeris
7 jaar
31 mei
Noer Alassdi
9 jaar
Demi van der Zee 12 jaar
1 juni
Djeveny Terseimas 5 jaar
Lesley Walstra
11 jaar
2 juni
Yindy Stuger
7 jaar
Jilles Konijn
5 jaar
3 juni
Roumaysa Dehri
6 jaar
Malik Ayet Kralfa 12 jaar
4 juni
Hugo Hofstede
6 jaar
Lawrence Abadom 10 jaar
4 juni
Michelle Klootsema 6 jaar
Sarah Mori
6 jaar
4 juni
Luna Westra
9 jaar
Aron Heringa
7 jaar
5 juni
Hannah Sopacua
5 jaar
We wensen de jarigen een fijne verjaardag!
De Avond4daagse
Ook dit jaar liep 't Kompas weer mee met de 4daagse.
Eerst liep de aanmelding van de ouders en kinderen niet zo vlot, maar uiteindelijk waren we met 101
kinderen.
Ook dit jaar heeft de Supercoop weer onze pakjes drinken gesponsord, waarvoor onze dank!
De eerste dagen liepen we deels in de regen maar dat mocht de pret niet drukken.
Samen met de ouders en juf Josha waren we de laatste avond met ruim 170 wandelaars aanwezig.
Het was gezellig druk en iedereen had plezier! In totaal liepen er dit jaar wel 3040 wandelaars mee.
T-shirt 't Kompas
Mocht u het blauwe T-shirt van 't Kompas nog niet hebben ingeleverd, kunt u het dan zo spoedig
mogelijk ongewassen inleveren bij de leerkracht. Alvast bedankt.
Werkgroep ouderbetrokkenheid
De werkgroep ouderbetrokkenheid waarin 3 ouders en 3 leerkrachten zitten, houdt zich onder
andere bezig met het organiseren van activiteiten om de ouderbetrokkenheid te bevorderen maar
heeft ook een werkdocument gemaakt waarin de visie op ouderbetrokkenheid beschreven staat. Dit
document begint met het volgende:
Wij gaan uit van een brede visie op ouderbetrokkenheid, waarbij partnerschap tussen de school en
ouders centraal staat. Partnerschap gaat uit van een wederzijdse verbondenheid en vertrouwen. Het
is gericht op betrokkenheid bij het kind, waarbij ouders en professionals elk hun eigen taken en
verantwoordelijkheden hebben in de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van het kind.
Door ouderbetrokkenheid structureel aandacht te geven ontstaan er ouderroutines.
Een ouderroutine is een herkenbare, terugkerende, betekenisvolle activiteit die door professionals
wordt ingezet met een vooraf bepaalde bedoeling om ouderbetrokkenheid te vergroten en de
ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
Deze ouderroutines concentreren zich rondom de ‘Zes Samens’:
Samen Leven, Samen Weten, Samen Leren, Samen Werken, Samen Denken, Samen Beslissenen
Samen in gesprek blijven.
In de nieuwe schoolgids kunt u de verdere uitwerking vinden van deze Zes Samens en u kunt het
werkdocument bij de directie inzien.
Schoolreisgeld
Denkt u aan het betalen van het schoolreisgeld? Uiterlijk woensdag 10 juni willen we het geld graag
binnen hebben. Graag in een envelop aan de leerkracht geven met de naam van uw kind erop!
Margedag
Woensdag 10 juni ( op de buitenspeeldag) zijn alle kinderen vrij in verband met een studiedag van
het team. Op deze studiedag gaan we met elkaar de resultaten van de toetsen bekijken en
analyseren.
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Formatie
We zijn momenteel hard bezig om te kijken wie volgend schooljaar voor welke groep komt te staan en welke groepen
we dan hebben. We hopen u daar in de nieuwsbrief van vrijdag 19 juni iets over te kunnen vertellen.
Fietsen langs voedselbank en kledingbanken
De voedselbank Groningen en de kledingbanken Maxima (voor minima) in de Hoogezand-Sappemeer, Veendam en
Winschoten organiseren op zaterdag 6 juni de Maxima fietstour. Vanuit de voedselbank en vanuit elke kledingbank
kan worden gestart voor een ronde van 30, 50, 75 of 100 km naar keuze. De tocht gaat langs een mooie route via
fietsknooppunten.
Vanuit de voedselbank Groningen, Oosterhamrikkade 119 zijn er de volgende mogelijkheden:
30 km naar Appelbergen bij Glimmen,
50 km naar Maxima Sappemeer,
75 km naar de Maxima's in Sappemeer en Veendam,
100 km naar de Maxima's in Sappemeer, Winschoten en Veendam.
Doelstelling van de Maxima fietstour is om iedereen kennis te laten maken met voedselbank en kledingbanken.
Overal wordt een rondleiding gegeven. Ook hopen de Maxima's dat een flink bedrag bij elkaar wordt gefietst om de
exploitatie rond te krijgen. Het inschrijfgeld is € 10,- Kinderen doen gratis mee; ze kunnen zich wel laten sponsoren
door familieleden of kennissen en/of bedrijven. Dat kan bijvoorbeeld per km of per selfie met plaatsnaambord of per
selfie met voedselbank of kledingbank. Aan de start ontvangt men eten en drinken voor onderweg. Overal is er
onderweg koffie, thee, limonade en koek. Aan de finish wacht een verrassing. Inschrijving kan tot twee dagen voor 6
juni via www.kledingbankmaxima.nl of op 6 juni aan de start.

Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u twee bijlagen. Ten eerste vindt
U een oproep voor het lopen van de 4Mijlmet onze school
en een flyer voor een kindertriathlon.

Belangrijke gegevens
Voorzitter OC:
Minca Holman 5497891/ 06-15117707
Voorzitter MR:
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Maandag 25 mei: Tweede Pinksterdag, iedereen vrij.
Vrijdag 5 juni: nieuwsbrief
Woensdag 10 juni: margedag, alle kinderen vrij.
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