Nieuwsbrief van 17 april 2015
Jarigen
19 april 2015 Diyon Reilink
6 jaar
19 april 2015 Serenity Zimmerman 12 jaar
22 april 2015 Quinlan Mambie
6 jaar
24 april 2015 Cassidy Zimmerman 7 jaar
25 april 2015 Andy Bernadina
13 jaar

26 april 2015 Fabio Jeorge
28 april 2015 Anisha Edens
28 april 2015 Billy Ruit
30 april 2015 Jassa Stinissen

9 jaar
8 jaar
7 jaar
6 jaar

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

We wensen de jarigen een fijne verjaardag!
Verkiezing Sportiefste basisschool van Nederland
Zoals u misschien hebt kunnen lezen in het Dagblad van het Noorden hebben wij afgelopen
donderdag gestreden om de verkiezing van de sportiefste basisschool van Nederland. Een hele dag
hebben de kinderen van groep 8 in het Willem Alexander Sportcomplex op het Zernikecomplex
kunnen sporten en hebben zij met een presentatie geprobeerd de 1e prijs te behalen. Ook is er een
interview gehouden met juf Marjolein, Malik en juf Josha. Uiteindelijk zijn wij met een tweede prijs
naar huis gegaan, waar we heel trots op zijn! Oogtv heeft een reportage gemaakt over de dag en
onze deelname die u kunt bekijken op https://www.youtube.com/watch?v=Ab6GKf82tQM
Vrijdag 24 april: Koningsspelen!
Op deze feestelijke dag worden allerlei sporten en spelletjes gedaan. Hier volgt belangrijke
informatie;
Groep 1 t/m 4; verzamelen om 8:30 uur in de klas. We starten met een Koningsontbijt. Dit wordt
door school verzorgd. Daarna volgt om 9:45 uur een openingsdans op het plein. U mag natuurlijk
komen kijken. We zijn om 12uur klaar.
- Iedereen moet een eigen bord, bestek en beker meenemen in een plastic tas met je naam er op.
- Alle kinderen mogen (oranje) verkleed naar school, maar hou er rekening mee dat we veel gaan
sporten! Doe goede (sportieve) schoenen aan.
Groep 5 t/m 8; verzamelen om 8:30 uur bij de SPORTHAL. We starten met een survival. Daarna gaan
we naar school voor een KoningsLUNCH. De kinderen eten dus op school en zijn om 14:00 uur vrij.
- Iedereen moet een eigen bord, bestek en beker meenemen in een plastic tas met je naam er op.
- Doe oude kleren aan, die vies mogen worden.
- Neem een extra shirt mee.
- Doe goede (sportieve) schoenen aan waarmee je kunt sporten.
We vragen iedereen om zoveel mogelijk lopend naar school te
komen, zodat we weinig fietsen op het plein hebben staan, zodat
we daar kunnen sporten. Mocht u willen helpen, dan kunt u zich
opgeven bij de groepsleerkracht. Ouders die helpen gaan met een
groepje kinderen alle spelletjes bij langs. We horen het graag! Tot vrijdag 24 april!
Spelcontainer
Op dinsdag en donderdag kunnen de kinderen op ons plein gebruik maken van de materialen uit de
spelcontainer. Twee beheerders zijn dan aanwezig om toezicht te houden. Deze activiteit wordt
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Sociaal Buurtbeheer, wat betekent dat er gebruik wordt
gemaakt van het plein, maar dat de school geen verantwoordelijkheid draagt. De schooldeuren gaan
dan ook na schooltijd dicht en bij de beheerders mogen kinderen vragen om toegang tot de school
om naar het toilet te gaan. We zien dat er al veel kinderen van onze school en uit de buurt met dit
mooie weer gebruik maken van het spelmateriaal en hopen dat met deze samenwerking de kinderen
veel speelplezier zullen hebben!
Vreedzame School
In de bijlage kunt u lezen waar uw kind in zijn/ haar groep mee bezig is op het gebied van
burgerschapsvorming en verantwoordelijkheden dragen.
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Kleuterpraat
Het Bijbelverhaal van donderdag gaat over Naomi die met haar man Elimelech en hun twee zonen moeten verhuizen
naar het land Moab, vanwege de hongersnood in Israël. Van te voren is uitgelegd dat er vroeger nog geen treinen,
bussen, fietsen, auto’s en vliegtuigen waren en de kinderen vullen daarbij aan: “en geen scooters”, dus dat betekent
dat ze heel ver moeten lopen naar dat andere land. Het verhaal begint. Elimelech komt thuis en vertelt aan Naomi
dat hij overal is geweest om meel te kopen, maar de molenaar heeft niets meer en bij de boeren is ook niets meer te
krijgen. Naomi is heel verdrietig en ze zegt tegen Elimelech: “Wat moet ik de jongens dan te eten geven?”
Tim die naast juf zit te luisteren zegt: ”Dan gaan ze toch naar de Wok”.
Nationale Sportweek
De Nationale Sportweek is een landelijk sportevenement.
De Sportweek laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is.
Dit jaar wordt de week gehouden van zaterdag 18 tot en met zaterdag 25 april.
De opening vindt plaats in Doetinchem.
De hele week zetten honderden sportverenigingen, sportclubs, sportbonden, bedrijven, het onderwijs en andere
sportaanbieders hun deuren open, organiseren clinics, toernooien en demonstraties. Iedereen, jong en oud, kan deze
week kennis maken met (nieuwe) sporten. Ook in Lewenborg! Zo kunnen volwassenen bijvoorbeeld bij BC Lewenborg
komen badmintonnen en kinderen bij Kracht & Vriendschap turnen en deelnemen aan freerunning.
De Nationale Sportweek wordt georganiseerd door NOC*NSF met als doel meer mensen kennis te laten maken met
een sport die bij hen past en ze vervolgens de weg naar de sportvereniging te laten vinden. Nog steeds sporten veel
mensen niet. De organisatie van de Nationale Sportweek is een van de initiatieven die de positieve bijdrage die sport
geeft aan mensen en maatschappij vergroot.
Ook in 2015 verbindt NOC*NSF vanuit 'vriendschap' een thema aan de Nationale Sportweek: 'Ik neem je mee!'. Een
thema dat eenvoudigweg betekent dat enthousiaste sporters een sportmaatje meenemen naar hun sportclub die
niet of weinig sport. Want samen sporten is leuk! Vraag bij je eigen club of ze meedoen aan de Nationale
Sportweek. Naar Bslim activiteiten mag en kan je ALTIJD iemand meenemen! Tijdens de Nationale Sportweek
maken we daar iets extra moois van! Graag tot volgende week!
Vanuit de MR
We hebben het binnen de MR gehad over de vast beleidsstukken van school, hierin komen de protocollen en plannen
van school langs die we elk jaar checken op actualiteit. Ook hebben we de begroting van school ingezien en toegelicht
gekregen. Een ander belangrijk punt is dat een van de MR leden afscheid neemt en we dus op zoek gaan naar een
nieuwe kandidaat. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over hoe u zich kan aanmelden voor de MR.
Jeroen Smit
Initiatief uit groep 7
In de bijlage vindt u een verzoek van Mandy en Evelyne waar we graag even ruimte voor maken!

Belangrijke gegevens

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

Voorzitter OC:
Minca Holman 5497891/ 06-15117707



Dinsdag 21 t/m donderdag 23 april: CITO Eindtoets

Voorzitter MR:
Jeroen Smit
050-2804173



Vrijdag 24 april: Koningsspelen (zie informatie)



Maandag 27 april: Koningsdag, iedereen vrij!!!!!!



Dinsdag 28 april: MR-vergadering



Vrijdag 1 mei: nieuwsbrief

TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk

06-49493782

Jeugdverpleegkundige CJG
Hilde Post
050-3674990/06-52659126
hilde.post@ggd.groningen.nl
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