Nieuwsbrief van 9 mei 2016

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Wat een bijzondere meivakantie hebben we achter de rug! De eerste week winterse buien en
temperaturen en de tweede week veel zon en ontluikend groen. Het is midden op de dag best warm
en daarom vragen we u vriendelijk om niet te vergeten om uw kind(eren) ’s morgens vroeg in te
smeren met zonnebrand zodat ze beschermd zijn als ze buiten spelen. We hopen uiteraard dat de
zon zich de komende tijd nog veel zal laten zien!
Jarigen
11 mei 2016 Aaron de Leeuw 5 jaar
16 mei 2016 Kevin Kooijstra 4 jaar
16 mei 2016 Nisrine Mansouri 7 jaar
18 mei 2016 Tremayne Reineta 6 jaar
18 mei 2016 Dyaan Stuger 5 jaar
18 mei 2016 Francesca Wijaya 5 jaar
19 mei 2016 Sara Smit 11 jaar
20 mei 2016 Daan Kranenburg 8 jaar
20 mei 2016 Marvin Kuperus 11 jaar
22 mei 2016 Emil Sadownik 8 jaar
Wij wensen de jarigen een fijne verjaardag!
Avond4Daagse
Van maandag 23 mei tot en met donderdag 26 mei lopen er kinderen en ouders van ’t Kompas mee
met de Avond4Daagse. CBS ’t Kompas heeft startnummer 5. Op maandag 23 mei en dinsdag 24 mei
starten we om 18.00 uur op de parkeerplaats bij Sportcentrum Kardinge. Op woensdag 25 mei en
donderdag 26 mei starten we om 18.00 uur bij speeltuinvereniging F.E.O. aan de Gorechtkade 146
(op de straat)
LET OP! Op donderdag de 5 km en de wandelaars die alleen de laatste avond meelopen: starten bij
F.E.O om 19.30 uur! Graag 15 minuten voor start aanwezig zijn in het T-shirt van ’t Kompas!
Schoolreisjes
Denkt u om het overmaken van het bedrag met vermelding van de naam van uw kind(eren) en de
groep(en)? In de bakken bij de in- en uitgang staan nog de papieren met de data en bedragen. De
ouders die in november 2015 papieren van de Sociale Dienst hebben ingeleverd krijgen de
schoolreisjes betaald vanuit de gemeente.
Via Stichting Leergeld kan een aanvraag ingediend worden voor het betalen van de schoolreis.
Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met
minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen
met hun leeftijdgenootjes.
Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting
Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen
betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het
bijstandsniveau ligt. U kunt zelf contact opnemen met Stichting Leergeld via telefoonnummer
0883342270 of via leergeldgroningen@live.nl
CITO-toetsen
Volgende week starten we weer met de CITO-toetsafnames. Met de CITO-toetsen kunnen we de
ontwikkeling van de kinderen bekijken en analyseren. Ook zien we hiermee of we de stof die we
hebben aangeboden goed beklijft of dat wij hier nog iets in kunnen aanbieden.
Vriendelijke verzoek om uw kind(eren) goed uitgerust naar school te laten komen en
(tand)artsbezoeken te plannen op de vrije (woensdag)middagen. U krijgt bericht over de uitslag van
de CITO-toetsen tijdens de tienminutengesprekken. Wanneer er reden is om eerder met u contact op
te nemen dan zullen wij dit uiteraard ook doen.
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MR-vergadering
De komende MR-vergadering is op dinsdag 17 mei. Heeft u vragen, advies of een idee dan kunt u terecht bij de
voorzitter van de MR, Jeroen Smit (050-2804173 / j.r.smit@gmail.com).
Koningsspelen
Voor de meivakantie hebben we op vrijdag de Koningsspelen gehad. Het was een fantastische, sportieve dag! Er is
gegeten, gesport, gespeeld en gezongen. Alle leerkrachten, organisatoren en vrijwilligers hartelijke dank voor jullie
inzet en deelname!

Belangrijke gegevens
Voorzitter OC:
Minca Holman 050-5497891/
06-15117707/
OCkompas@gmail.com
TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk
06-49493782
(ma,di,do van 11.30-13.30 uur)
Buurtwerker:
Lala Sambo
06-42734556
Voorzitter MR:
Jeroen Smit

Belangrijke data
Maandag 16 mei

Tweede Pinksterdag

Dinsdag 17 mei

MR-vergadering

Vrijdag 20 mei
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Woensdag 8 juni

Margedag
alle kinderen zijn vrij

050-5446867/

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

CJG-consulent:
Hennie Mulder 06-13 19 77 59,
hennie.mulder@wij.groningen.nl
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