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Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Jarigen
17 november
17 november
20 november
20 november
21 november
22 november

Gilany Daalman
6 jaar
23 november
Dennes Jansen
Kimberley de Jonge
11 jaar
23 november
Evy Kramer
Ruby Zimmerman
8 jaar
25 november
Paulien Koning
Hisham Ibrahim
11 jaar
26 november
Badr Bentine
Narek Arkojan
9 jaar
26 november
Marit van der Molen
Romaysa Vermeulen 12 jaar
27 november
Emily Moed
Alle jarigen van de komende weken willen we alvast van
harte feliciteren en een fijne verjaardag toewensen!

10 jaar
11 jaar
12 jaar
11 jaar
11 jaar
10 jaar

Invullen vragenlijst WMK-PO t/m 16 november
Nog even ter herinnering: u kunt de vragenlijst van het WMK-PO, waarvoor u een brief hebt gekregen
via uw oudste kind, nog invullen tot en met zondag 16 november! Wij willen u dringend verzoeken om
via deze vragenlijst uw mening over onze school kenbaar te maken. Zoals al eerder vermeld kunnen wij
daarmee onze plannen voor de komende jaren vorm geven. De vragenlijst vult u anoniem in.
Broeken voor de kleuters
Hebt u nog oude, te kleine broeken liggen? De kleuterjuffen zouden deze graag
willen hebben voor de ‘ongelukjes’ die soms nog gebeuren bij de kleuters. Wanneer
uw kind gebruik heeft gemaakt van een van de reservebroeken van school ontvangen
we deze uiteraard ook graag terug.
Bericht van de MR
De drukke maanden van het jaar zijn weer begonnen en voor het ’t Kompas misschien wel extra druk:
We gaan verhuizen! Het is dan ook een vast agendapunt afgelopen tijd binnen de MR om iets te horen
over voortgang van de verbouwing van de nieuwe school en de planning van de verhuizing er naar toe.
Wat we hebben gezien en gehoord ziet er meer dan goed uit! Verder hebben we een aantal
onderdelen uit passend onderwijs besproken. Alles wat besproken wordt op een vergadering is terug
te lezen op de site van het ’t Kompas bij de notulen van de MR. Ook binnen de MR is het een drukke
tijd, dinsdag 18 november staat de volgende vergadering alweer op de agenda.

De kinderen van de Kinderraad Lewenborg
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Enthousiaste overblijfkrachten Pitstop gezocht!
Je begeleidt, verzorgt en houdt toezicht tijdens het overblijfmoment tussen 12 en 1 uur. Je eet gezamenlijk met de
kinderen een broodje, organiseert activiteiten en houdt toezicht op het plein tijdens het buitenspelen.
We zoeken een vrijwilliger die:
- Het leuk vindt om te werken met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar
- Goed kan samenwerken, maar indien nodig ook zelfstandig haar werkzaamheden uit kan voeren.
- Een huiselijke en gezellige sfeer kan creëren tijdens het overblijven.
- Kinderen kan stimuleren respectvol met elkaar om te gaan.
- Sociale vaardigheden voor het verzorgen en begeleiden van kinderen bezit
- Creatief is.
Het gaat voornamelijk om de maandag, dinsdag en donderdag van 11:30 - 13:30 uur
De vergoeding is: € 8,- per overblijfmoment.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemieke van Dijk op telefoonnummer:
06 – 49 493782 of per e-mail: a.vandijk@sksg.nl
Afwezigheid directie
Op donderdag 27 en vrijdag 28 november zal Josha Veger tijdens een MT tweedaagse met alle directeuren van de
VCOG van gedachten wisselen over de schoolplannen van alle scholen voor de komende jaren en de richting die we
met elkaar hierin zullen nemen.
Informatie Sinterklaas
Volgende week zult u informatie krijgen over het bezoek van Sinterklaas op onze school.
U kunt alvast wel noteren dat de bovenbouw (groep 5 t/m 8)op vrijdag 5 december op
school gaan lunchen en om 13.30 uur vrij zijn die dag.
Koffie-ochtend
Elke vrijdagmorgen staat er in de koffiekamer koffie en thee voor u klaar. U bent van harte uitgenodigd o m gezellig
een kopje koffie of thee te komen drinken voordat u weer naar huis gaat.
Geachte ouder(s),
Heeft u (alleen) tijdens schoolvakanties opvang nodig voor uw kind(eren)? Geen probleem! Verschillende SKSG
locaties in Lewenborg bieden vakantie opvang:
SKSG Boegbeeld
SKSG Atlantis
SKSG Paddeltje
Naast de opvang tijdens schoolvakanties, bieden we dagelijks Buitenschoolse Opvang en Voorschoolse Opvang. Heeft
u interesse in een van onze opvangmogelijkheden? Neemt u dan gerust contact op met onze Klantenservice: 050
3171390.
Belangrijke gegevens

Belangrijke data!!!!!!!!!!!!

Voorzitter OC:
Minca Holman 5497891/ 06-15117707



Dinsdag 18 november: MR-vergadering

Voorzitter MR:
Jeroen Smit
050-2804173



Donderdag 20 november: geen gym i.v.m.
studiedag vakleerkrachten gym

TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk



Dinsdag 25 november: Algemene Leden
Vergadering van de VCOG



Maandag 1 december: Nieuwsbrief

06-49493782

Jeugdverpleegkundige CJG
Hilde Post
050-3674505/06-52659126
hilde.post@ggd.groningen.nl
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