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Jarigen

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

12 september
12 september
16 september
20 september
20 september
21 september
27 september

Milan Gnodde
6 jaar
21 september Raylizya Colastica
12 jaar
Houweda Moulina 10 jaar
21 september Tashirah de Windt 11 jaar
Lina Bouanani
7 jaar
22 september Morisa MZ Balili
5 jaar
Fouzy Vermeulen 5 jaar
22 september Marelie de Bie
8 jaar
Maymoena Moulina 7 jaar
23 september Glenn van den Berg 11 jaar
Lennon Gijsman
5 jaar
24 september Ids Van der Kooi
6 jaar
Alysha Venema
8 jaar
We wensen de jarigen een fijne verjaardag!
Informatieavond
Op dinsdagavond 22 september hebben we weer onze jaarlijkse informatieavond waarbij de
kinderen aan hun ouders vertellen wat ze dit schooljaar gaan doen in hun groep. Van 18.30 tot 19.15
uur vertellen de kinderen uit de onderbouw (groep 1 t/m 4) iets aan hun ouders.
Van 19.30 tot 20.15 uur vertellen de kinderen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8) iets aan hun ouders.
Tussen de onderbouw en bovenbouw kunt u een kopje koffie in de grote zaal krijgen waar u ook
informatie vindt over en van de school. Om 18.20 uur gaan de deuren van de school open.
U bent allemaal van harte uitgenodigd, zowel door het team als door uw kind(eren)!
Voetbalkooi
Wij merken de laatste tijd dat er kinderen zijn die tussen de middag van huis naar school komen en
dan de voetbalkooi in gaan. Er is echter geen toezicht in de voetbalkooi door de school tussen de
middag. De voetbalkooi is een openbaar speelterrein en valt niet onder de verantwoordelijkheid van
de school. De kinderen mogen vanaf kwart voor 1 het schoolplein op, waar wel toezicht is!
Spelcontainer
Op dinsdag en donderdag is de spelcontainer geopend en kunnen de kinderen op ons plein spelen.
Wanneer kinderen na 15.15 uur nog de school in willen omdat ze moeten plassen, sleutels vergeten
zijn etc. dan kunnen ze bij de buurtwerkers van de spelcontainer zijn. De leerkrachten en de
conciërge zijn namelijk hard bezig met vergaderen, de volgende dag voorbereiden, kopiëren etc.
Gevonden voorwerpen
Op de podiumblokken in de grote zaal liggen de gevonden voorwerpen die zijn blijven liggen
voor en na de zomervakantie. Komt u even langs om te kijken of er iets van uw kind ligt?
Volgende week donderdag (17e) wordt alles weg gehaald en starten we met een lege mand!
Datum innen van de ouderbijdrage
U heeft net een envelop ontvangen met een brief over de ouderbijdrage. Graag zou de
oudercommissie de automatische incassopapieren voor vrijdag 25 september 2015 weer van u terug
ontvangen. Wanneer u al een machtiging hebt ingeleverd, hoeft u niets te doen.
Rond 2 oktober 2015 wordt het bedrag van 22 euro per kind geïnd. Zodoende kunnen we alle
activiteiten, cadeautjes en versnaperingen bekostigen.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage namens alle kinderen van ’t Kompas.
Informatie voor mensen die een vergoeding van de gemeente krijgen. U heeft daarover een brief
gekregen van de gemeente. Om deze vergoeding te krijgen, moet u deze brief inleveren. Dit kan op
twee manieren:
1. Inleveren via de school. De brief moet voor 1 december 2015 ingeleverd zijn. Daarna kan de school
de brief niet meer aannemen. Ouders die voor deze optie kiezen hoeven geen vrijwillige
ouderbijdrage en schoolreisgeld meer te betalen!
2. Inleveren bij de dienst SOZAWE. Ouders die voor deze optie kiezen, betalen eerst zelf de vrijwillige
ouderbijdrage en het schoolreisgeld.
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Verlichtingsactie vrijdag 16 oktober
Wij doen mee met de ANWB Lichtbrigade!
Binnenkort gaat de wintertijd weer in. Dat betekent dat veel van onze leerlingen weer in het
donker op de fiets naar school gaan. Wist u dat het risico om in het donker te worden aangereden met 20% afneemt wanneer een fiets goed verlicht is? Daarom doen wij mee
met de ANWB Lichtbrigade fietsverlichtingsactie.Op vrijdag 16 oktober gaan wij met een
aantal vrijwilligers de fiets van alle leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 controleren op goede
fietsverlichting en een aantal andere veiligheidsaspecten. Kunt u ervoor zorgen dat uw kind die dag met de fiets naar
school komt? Ook zoeken wij nog vrijwilligers die ons willen meehelpen. U kunt uw aanwezigheid doorgeven aan de
leerkrachten van groep 6,7, en 8 en bij meneer Tonnie. Samen maken we het verkeer veiliger en zijn alle fietsen weer
klaar voor de wintertijd!
Bericht van de kleutergroepen
Iedere morgen, wanneer u uw kind in de klas brengt staan de stoelen al in de kring en liggen er boekjes klaar voor de
kinderen. Deze boekjes liggen daar, zodat de kinderen die ruim op tijd op school zijn iets te doen hebben totdat om
8.30 uur de lessen beginnen. Wachten totdat iedereen er is vinden kinderen niet altijd even leuk en dat is dan ook
één van de redenen waarom we met ingang van volgende week weer starten met de inloop op de woensdag en
vrijdagochtend. Wat houdt deze inloop in voor de kinderen?
Aan het einde van de dinsdagmiddag en de donderdagmorgen mogen de kinderen via het planbord gaan kiezen
waarmee ze de volgende morgen willen starten. Wordt het de bouwhoek of de huishoek, of kiezen we toch voor de
kleihoek, een keuze is snel gemaakt. Op de woensdag en vrijdagmorgen kunnen de kinderen bij binnenkomst direct
naar de hoek van hun keuze gaan en beginnen met hun spel.
De voordelen hiervan zijn dat: 1. Kinderen niet hoeven wachten totdat iedereen er is, maar direct kunnen gaan
spelen. 2. Het afscheid nemen van de ouder(s), wat voor enkele kinderen soms nog wat moeilijk is, minder zwaar
wordt, omdat er direct de afleiding is van het spel. 3. De leerkracht met een groepje kinderen, die wat extra aandacht
nodig hebben, aan de slag kan gaan. De kinderen die voor een hoek op de gang hebben gekozen moeten helaas wel
even wachten totdat de gang leeg is, maar daar kunt u als ouders bij helpen door de school op tijd te verlaten.
Het kringgesprek en de bijbelvertelling worden op deze morgens op een ander tijdstip gedaan, direct na de inloop.
De aanvangstijd van de school blijft op deze dagen ongewijzigd. Dat betekent dus dat de klasdeur om 8.30 uur dicht
gaat en alle kinderen dan ook aanwezig moeten zijn.
Schoolfruit
Zoals u al weet, krijgen wij als school fruit vanuit een subsidie van de gemeente. Dit fruit wordt op de woensdag en
donderdag uitgedeeld aan de kinderen. Onze regel is dat elk kind het fruit in ieder geval geproefd moet hebben.
Mocht uw kind een allergie hebben, dan graag aan de leerkracht doorgeven
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

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

Margedag 17 september
Donderdag 17 september zijn alle kinderen vrij in
verband met een studiedag van het team. Op die dag
gaan we onder begeleiding van de CED-groep
(onderwijsbegeleidingsdienst) bezig met
opbrengstgericht werken in 4D.
Gezocht!
Wij zoeken (reserve) sokken, onderbroeken en
broeken voor de kleuters!
Graag inleveren bij de kleuterjuffen.
Belangrijke data
Donderdag 17 september Margedag, kinderen vrij
Vrijdag 18 september
Lala Sambo op school
Vrijdag 25 september
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