Nieuwsbrief van 1 juli 2016
In deze nieuwsbrief o.a. informatie over de laatste schoolweek en de vrije dagen in 2016-2017.
Jarigen
2 juli 2016 Jay van de Heide 9 jaar
5 juli 2016 Liowq Zarkisjan 13 jaar
6 juli 2016 Kiliana de Brito Silva 10 jaar
8 juli 2016 Raynathan van der Smitte 8 jaar
12 juli 2016 Mirko Paffen 4 jaar

12 juli 2016 Justin Boer 7 jaar
13 juli 2016 Mathies Heijmel 8 jaar
13 juli 2016 Esmee Mertens 9 jaar
15 juli 2016 Fudail Vermeulen 8 jaar

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Wij wensen de jarigen een fijne verjaardag!
Afsluiting schoolproject
Aanstaande vrijdag 8 juli is de afsluiting van het schoolproject; Dans, een reis rond de wereld. Alle
groepen zullen dan laten zien wat ze de afgelopen periode geleerd hebben. U bent hiervoor van harte
uitgenodigd in de sporthal (naast de bieb) van 11.00 - 12.00.
De kinderen mogen vanaf hier ook weer opgehaald worden. De kinderen die niet opgehaald worden,
worden door de leerkrachten meegenomen naar school.
De laatste schoolweek
In de laatste schoolweek zijn er verschillende activiteiten, deze staan hieronder beschreven.
Dinsdag 12 juli
’s Morgens meester- en juffendag. Verdere informatie ontvangt u van de leerkracht wanneer dit nodig
is. ’s Middags kleedjesmarkt. De kinderen komen eerst in school om 13.00 uur, om 13.15 uur kunnen
de kinderen de spullen klaar zetten. We lopen rond van 13.30 uur-14.30 uur, om 14.30 uur gaan we
opruimen. Kinderen die met hun ouders over de kleedjesmarkt hebben gelopen, mogen zich afmelden
bij de leerkracht en naar huis. De andere kinderen gaan vervolgens weer even naar binnen in hun
groep waarna ze om 15.00 uur vrij zijn. Ouders zijn van harte welkom om ook te komen kijken en met
hun kind over de markt te lopen!!!!
Donderdag 14 juli
Eindfeest. Alle kinderen gaan tot 14.00 uur naar school en zijn daarna vrij. Dan begint voor de kinderen
de vakantie! We willen u vragen om pannenkoeken voor de kinderen te bakken. Deze kunt u voor 12
uur bij de groep van uw kind(eren) afleveren. Er is geen gym die dag.
Gymnastiek
In de laatste weken van het schooljaar lopen de gymlessen (en andere activiteiten) soms wat anders
dan normaal. Hier volgen enkele bijzonderheden (voor de dinsdagen zijn er geen wijzigingen).
Donderdag 30 juni:
groep 3A, 3B, 4, 5 - bij mooi weer buiten gymmen! We starten op school.
groep 6 en 8 - laatste keer zwemmen
Maandag 4 juli:
groep 5 t/m 8 - bij mooi weer, cricket in de voetbalkooi, anders Kiel. We starten op school.
groep 4/5, 3A en 3B - bij mooi weer buiten gymmen! We starten op school.
Donderdag 7 juli:
groep 3A, 3B, 4, 5 - bij mooi weer buiten gymmen! We starten op school.
groep 2 kinderen hebben een proefles gym in de sporthal. groep 6,7,8 - geen gym
Maandag 11- woensdag 13 juli is juf Marjolein op schoolkamp, en is er daarom geen gym.
Woensdag 6 juli: sport op het plein
Enige tijd geleden is juf Marjolein gestart met een WhozActive sportcommissie. Dit is een initiatief van
Bslim. Leerlingen organiseren voor leerlingen een sportieve activiteit. Afgelopen weken hebben met
Dennes, Fjeno, Darja, Sara en Dychelen (groep 7) een activiteit voorbereid. Op woensdagmiddag 6 juli
(van 14:00-15:30u) is er van alles te doen op het plein voor kinderen van groep 5 t/m 8. (Na de zomer
organiseren we iets voor kinderen van groep 1 t/m 5.) U bent van harte welkom om te komen kijken,
helpen (en meedoen)! De WhozActive kinderen hebben er zin in!
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Kleuterpraat
In de groepen worden de Bijbelverhalen over Jona verteld.
De profeet Jona moet van Gods naar Ninevé, omdat de mensen daar zich aan geen enkele regel meer houden.
Jona wil daar niet heen en vlucht naar Tarsis.
De volgende dag vraagt de juf aan de kleuters wat er de vorige dag over Jona is verteld.
Justin uit groep 1-2a zegt: “Jona moest van God naar de nieuwe fee, maar dat wilde hij niet en hij ging snel de andere
kant op met een boot”.
MR-kandidatuur
Afgelopen donderdag zijn de uitgebrachte stemmen voor het kandidaatschap van de MR geteld door Carin Balkema
en Jeroen Smit. Hieruit is gebleken dat Marjolijn Elzinga vanaf volgend jaar lid is van de MR voor de oudergeleding.
Van harte gefeliciteerd!
Vakantierooster en margedagen schooljaar 2016-2017
Hieronder vindt u het schema van de vakantie- en margedagen. Noteert u dit alvast in uw agenda?
Start schooljaar:
Maandag 29 augustus 2016 om 8.30 uur
Studiedag team
Dinsdag 20 september 2016
Studiedag VCOG
Woensdag 12 oktober 2016
Herfstvakantie
Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016
Studiedag team
Maandag 24 oktober 2016
Kerstvakantie
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari 2017
Studiedag team
Vrijdag 17 februari 2017
Voorjaarsvakantie
Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2017
Goede Vrijdag
Vrijdag 14 april 2017
Tweede Paasdag
Maandag 17 april 2017
Meivakantie
Maandag 24 april t/m vrijdag 28 april 2017
Bevrijdingsdag
Vrijdag 5 mei 2017
Hemelvaart en vrije dag
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei 2017
Tweede Pinksterdag
Maandag 5 juni 2017
Studiedag team
Dinsdag 6 juni 2017
Zomervakantie
start maandag 24 juli 2017
Formatie
Volgende week woensdag ontvangt u van ons de brief
met daarin de nieuwe formatie van volgend
Belangrijke gegevens
schooljaar.
Voorzitter OC:
Minca Holman 050-5497891/
Bijlage
06-15117707
In de bijlage een brief van dhr. Hans Meuzelaar over
OCkompas@gmail.com
de Wet Werk en Zekerheid.
TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk
06-49493782
Belangrijke data
(ma,di,do van 11.30-13.30 uur)
Maandag 4 en dinsdag 5 juli
10-minutengesprekken
Vrijdag 8 juli
Afsluiting schoolproject
Buurtwerker:
Ma.11, di.12, woe.13 juli
Kamp groep 8
Lala Sambo
050-3674002/ 06-25634127
Dinsdag 12 juli
Meester- en juffendag
Kleedjesmarkt
Voorzitter MR:
Donderdag
14
juli
Eindfeest, allemaal
Jeroen Smit
050-2804173 / j.r.smit@gmail.com
door tot 14.00 uur,
daarna vrij
CJG-consulent:
Vrijdag 15 juli
Vrij, begin van de
Hennie Mulder 0629176093,
zomervakantie!!
hennie.mulder@wij.groningen.nl
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