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Nieuwsbrief van 13 november 2015
Jarigen
17 november Samantha Boersma 4 jaar
22 november Jovino Van Loon
10 jaar
17 november Faiz Vermeulen
4 jaar
23 november Djazney Roossien
8 jaar
17 november Gilany Daalman
7 jaar
23 november Dennes Jansen
11 jaar
17 november Kimberley de Jonge 12 jaar
23 november Evy Kramer
12 jaar
18 november Lieke Veendijk
4 jaar
25 november Matthias Klootsema 4 jaar
20 november Ruby Zimmerman 9 jaar
26 november Badr Bentine
12 jaar
20 november Hisham Ibrahim-Ahmed-Salama 12 jaar 26 november Marit van der Molen 12 jaar
21 november Narek Arkojan
10 jaar
27 november Emily Moed
11 jaar
Wij wensen de jarigen een fijne verjaardag!
Nieuwe leerkracht in groep 8
Vanaf woensdag 18 november zal er een nieuwe leerkracht op de woensdag in groep 8 komen
omdat juf Lisanne een andere baan heeft gekregen binnen de VCOG. Juf Joanne van Engelenburg
komt vanaf die dag op de woensdag les geven in groep 8 en op de donderdag ondersteuning geven.
Feestjes in december
Van een heleboel ouders hebben we de ouderbijdrage al ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.
Helaas nog niet van iedereen. Wanneer u de verrassingen voor komende maand ook zo leuk vindt
voor uw kind en u heeft de ouderbijdrage nog niet overgemaakt, kunt u dat alsnog doen. U kunt het
bedrag van 22 euro per kind zelf overmaken naar rekeningnummer: NL69RABO03294.34.675 t.n.v.
VCOG ’t Kompas inz. Oudercommissie, onder vermelding van naam en groep van uw kind.
TOS heet vanaf nu: VOS (vergoeding ouderbijdrage schoolfonds)
In de afgelopen periode ontvingen ouders die in aanmerking komen voor een vergoeding voor het
betalen van het schoolfonds, een schoolreisje en andere kleine schoolkosten een brief van SOZAWE.
Let op, de enveloppe bevat twee verschillende brieven. Een is bedoeld om de aanvraag via school te
doen en de ander dient rechtstreeks bij de gemeente ingediend te worden. U kunt dus op twee
manieren de aanvraag doen:
Manier 1: brief inleveren bij de school
Dit is de gemakkelijkste manier! U hoeft dan alleen maar de brief in te leveren bij de school van uw
kind. De school brengt dan het bedrag van de vergoeding in mindering op uw ouderbijdrage. U
betaalt dan dus minder aan de school. Wilt u erop letten dat u de brief voor 1 december 2015
inlevert? Daarna kan de school de brief niet meer aannemen.
Manier 2: formulier inleveren bij de gemeente
Hebt u de schoolkosten al zelf betaald? Of wilt u de vergoeding niet via de school laten lopen? Dan
kunt u de gemeente Groningen vragen de vergoeding aan u uit te betalen. U doet dat door:
het formulier in te vullen; het formulier bij de gemeente Groningen in te leveren; een bewijs van
betaling van de ouderbijdrage erbij in te leveren. U kunt het formulier alleen inleveren of opsturen
tussen 1 januari en 1 juni 2016. Dat kan naar: Gemeente Groningen, Postbus 1125, t.a.v. afdeling
Inkomen/team 2, 9701 BC Groningen. Te vroeg ingeleverde formulieren worden pas na 1 januari in
behandeling genomen!
Groepsbezoeken
Misschien heeft u ons al eens zien zitten achter in de klas, maar de directeur, juf Josha en de interne
begeleidster, juf Joske, komen geregeld achter in de klas zitten. Dat kan kort zijn (flitsbezoeken) maar
ook langer. Het doel van zo’n bezoek is dat we een beeld krijgen van het aangeboden onderwijs en in
de gesprekken die daarop volgen met leerkrachten reflecteren op de les en bespreken welke
ontwikkelpunten er nog zijn. Daarmee proberen we ons onderwijs nog verder te verbeteren!
Gezocht: kleuterkleren
De kleuterjuffen zijn op zoek naar broeken, onderbroeken en sokken voor kleine ‘ongelukjes’. Graag
aan een kleuterjuf geven
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Nieuws van de brugfunctionaris
In gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau is er vaak geen geld voor leuke dingen voor de kinderen. Stichting
Leergeld wil dat deze kinderen toch mee kunnen doen met bijvoorbeeld: schoolreisjes, een sportclub of sportspullen,
muzieklessen, dansles of zangles, cursus schilderen of toneelspelen, zwemles, scouting.
Aanmelden bij Stichting Leergeld Hebt u een laag inkomen en zoekt u financiële hulp om uw kinderen mee te laten
doen met een of meer van de bovenstaande activiteiten? Ga naar www.leergeld.nl en vul uw postcode in. Daarna
kunt u een aanvraagformulier invullen of zelf contact met de stichting opnemen.
Hoe gaat het dan verder?
Stap 1: Een vrijwilliger van Stichting Leergeld komt bij u thuis langs. Stichting Leergeld wil weten wat u nodig hebt en
vraagt ook naar uw inkomen en eventuele schulden.
Stap 2: Tijdens het bezoek zal de vrijwilliger van Stichting Leergeld met u ook bespreken welke hulp u van de
gemeente Groningen en andere instanties kunt krijgen. Komt u daarvoor in aanmerking, dan verwijst Leergeld u
daarna door.
Stap 3: Komt u niet voor hulp van de gemeente Groningen of andere instanties in aanmerking? Dan kijkt Stichting
Leergeld of een vergoeding van Leergeld mogelijk is.
Heeft u hier vragen over? U kunt hiervoor altijd bij Wessel Steendam (brugfunctionaris) op de dinsdag terecht.
Weggeefkast
Zoals jullie waarschijnlijk al gezien hebben is onze school een kast rijker. Het idee achter deze kast is dat het zonde is
om iets weg te doen als iemand anders het goed zou kunnen gebruiken. Alle ouders mogen hier spullen voor
inbrengen, die uiteraard niet stuk zijn en nog goed zijn voor gebruik. Denk hierbij aan kinderkleding, kinderboeken en
speelgoed. Als u als ouder iets ziet dat uw kind goed kan gebruiken, kunt u dat meenemen voor uw kind. Meneer
Wessel en juf Harma gaan de kast netjes houden. Dus heeft u spulletjes, dan graag bij ons afgeven . Dit is mogelijk
van 08.25 u – 08.45 u.
Margedag(en)
Op donderdag 26 november hebben alle kinderen een vrije dag. Die dag gaat het team verder met de begeleiding
vanuit de CED-groep op het gebied van opbrengstgericht werken en begrijpend lezen .
Op donderdagmiddag 19 november zijn alle kinderen uit groep 2 vrij en gaan de kleuterjuffen overleggen en bezig
met het beredeneerd aanbod.
Op vrijdagmiddag 4 december zijn alle kinderen uit groep 5 tot en met 8 vrij in verband met Sinterklaas.
Tussenstand sponsoractie
De huidige tussenstand van de sponsoractie is €1625,-, inclusief €30,- statiegeld!!!! Dat is een fantastisch bedrag. In
de volgende nieuwsbrief zullen we de eindstand bekend maken.
Nieuwe instroomgroep
Belangrijke gegevens
Vanaf januari 2016 zal er een nieuwe groep starten;
Voorzitter OC:
de instroomgroep voor de jongste kleuters. In de
Minca Holman 5497891/ 06-15117707
volgende nieuwsbrief zal de nieuwe leerkracht van
TMO-coördinator:
deze groep zich voorstellen. De ouders van de
Annemieke van Dijk
06-49493782
instroomgroepkinderen krijgen een uitnodiging voor
(ma,di,do van 11.30-13.30 uur)
een kennismakingsmoment toegestuurd.
Buurtwerker:
Lala Sambo

0505446867/ 0642734556

Voorzitter MR:
Jeroen Smit

050-2804173

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

Belangrijke data
Dinsdag 17 november
Donderdagmiddag 19 nov.
Vrijdag 20 november
Donderdag 26 november
Vrijdag 27 november

Valreep 67, 9732EJ Groningen ● Postbus 9281, 9703 LG Groningen
Tel.: (050) 541 22 89 ● e-mail: info@tkompas.nl ● www.tkompas.nl

MR-vergadering
Groep 2-kinderen vrij
Lala Sambo aanwezig
Margedag, alle
kinderen zijn vrij
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