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Jarigen
3 december
5 december
5 december
7 december
9 december

Chelsey van de Leuv
Evelyne Kunnen
Mike Kunnen
Silvano Renkema
Sem Bloem

8 jaar
12 jaar
12 jaar
6 jaar
8 jaar

9 december
10 december
11 december
13 december

Jordan Abrahamzen 10 jaar
Wesley Zijlstra
6 jaar
Mandy van der Graaf 12 jaar
Esther Holman
9 jaar

Wij wensen de jarigen een fijne verjaardag!

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Geachte ouders/verzorgers,
Ook dit jaar kregen wij het verzoek van Sinterklaas om een bezoek te regelen aan
basisschool ‘t Kompas in Lewenborg. Inmiddels zijn alle voorbereidingen in volle
gang en willen wij ook u als ouder of verzorger hiervan op de hoogte brengen.
Om de aankomst van de Sint en zijn Pieten op vrijdag 4 december zo goed mogelijk
te laten verlopen gaan de deuren van de school om 8.20 uur open en kan iedereen
naar binnen.
Alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 moeten uiterlijk 8.25 uur in de groepen
zijn en de jas aanhouden!!!
De groepen gaan onder leiding van de leerkracht naar het plein om Sinterklaas te
ontvangen.
Als u als ouder/verzorger de aankomst ook wil meemaken wordt u verzocht
langs de groenstrook te gaan staan, zodat de kinderen alles goed kunnen zien.
Het is dus niet de bedoeling dat u bij uw eigen kind gaat staan. Na deze
gezamenlijke ontvangst zullen Sinterklaas en zijn Pieten naar binnen gaan en de
kinderen gaan daarna naar hun eigen groep. Sinterklaas en zijn Pieten zullen dan de
groepen een bezoek brengen.
Deze gezellige dag duurt voor de groepen 1 t/m 8 tot 12.00 uur.
Sinterklaas verheugt zich erop om alle kinderen op
de nieuwe school weer te zien.
Met vriendelijke groeten,
De Regelpieten
Kerstviering
Dit jaar vieren we Kerst op twee momenten, namelijk donderdagavond 17 december en
vrijdagmorgen 18 december. Op donderdagavond houden we een Kerstdiner voor de kinderen en
hun leerkracht. Daarvoor willen we u als ouder vragen om avondeten te maken. Op de deuren van
de lokalen zullen gele briefjes komen met het eten dat we nodig hebben (maar zelf iets bedenken
staat er ook bij!). Die avond gaan om 17.45 uur de deuren van de school open en kunnen de ouders
het eten en hun kinderen naar de groep brengen. Om 18.00 uur begint het Kerstdiner voor de
kinderen, om 18.45 uur zijn we klaar en kunt u uw kind(eren) weer ophalen. Er is dan voor iedereen
de gelegenheid om buiten (bij slecht weer binnen) nog een warm drankje te krijgen rondom de
vuurkorven. Ook zou het leuk zijn wanneer een aantal ouders mee doen aan het gelegenheidskoor, u
kunt zich aanmelden bij juf Agnes of juf Eva.
De volgende ochtend vieren de kinderen in de bouwen samen Kerst met een viering waarna
iedereen om 12 uur vrij is!
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Kleuters ophalen
Bij het ophalen van uw kind/ kleuter bij de kleuteringang hebben we afgesproken dat de kinderen buiten rondom de
juf gaan staan en bij haar blijven staan. Als een kind zijn ouder ziet, zegt hij/zij dat tegen de juf en dan geeft de juf aan
dat hij/zij naar de ouder toe mag gaan. Dit doen wij voor de veiligheid van de kinderen. U wordt daarom verzocht zo
ver mogelijk van de deuren af te staan zodat de juffen het overzicht kunnen houden. Binnenkort komt er een gele
cirkel rondom de ingang zodat het duidelijk is hoeveel ruimte er voor de kleuters open gehouden moet worden.
KIES (Kinderen in echtscheidingssituaties)
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat kinderen van gescheiden ouders,
de mogelijkheid wordt gegeven om aan een KIES spel -en praatgroep deel te nemen.
Op donderdag 10 december van 8.30 tot 9.30 uur ben ik in de koffiekamer van de school
aanwezig om ouders die hierin geïnteresseerd zijn, wat meer informatie te geven.
U bent van harte welkom ! Hennie Mulder KIES coach, telefoonnummer: 06-13187759,
Email: hennie.mulder@kidsfirst.nl
Weggeefkast
De weggeefkast staat inmiddels twee weken bij ons in school in de gang tussen onder- en bovenbouw. 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. Naast
kinderkleding, kinderboeken en speelgoed mag u nu ook spullen inbrengen die u zelf over hebt of bij het opruimen
tegen bent gekomen waar u zelf niets meer mee doet. Denk hierbij bv. aan een strijkijzer, poffertjespan o.i.d. Dus
heeft u spulletjes, dan graag bij ons afgeven . Dit is mogelijk van 08.25 u – 08.45 u bij meneer Wessel of juf Harma.
Filmen in de groepen
Zo nu en dan wordt er gefilmd in een groep (binnenkort in groep 7 bijvoorbeeld) ter ondersteuning van de
begeleiding van de leerkracht en/of de groep. Dit materiaal is altijd strikt voor intern gebruik en de beelden worden
vernietigd na de begeleiding. Wanneer u hier bezwaar tegen hebt kunt u dit kenbaar maken bij de directeur Josha
Veger. Dit kunt u via de mail doen (info@tkompas.nl), door haar ’s morgens aan te spreken bij de ingang of door even
te bellen ( 5412289).
Sponsorloop
De opbrengst van de sponsoractie is € 2050,-!!! Daar zijn we supertrots en blij mee. Iedereen hartelijk dank voor het
geld inzamelen, sporten, flessen verzamelen, sportkleding en spellen geven.
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
Voorzitter MR:
Jeroen Smit

Bijlage
In de bijlage vindt u een brief over de mogelijkheid tot
het volgen van Kinderoefentherapie op onze school.

Belangrijke data
Vrijdag 4 december

0505446867/ 0642734556
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

Vrijdag 11 december
Donderdag 17 december
Vrijdag 18 december
Maandag 21 december
t/m vrijdag 2 januari
Maandag 4 januari
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Sinterklaas! ’s Middags
zijn alle kinderen vrij
Nieuwsbrief
Kerstdiner
’s Middags zijn alle
kinderen vrij
Kerstvakantie
Eerste schooldag in
2016

