Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Nieuwsbrief van 10 oktober 2014
Jarigen
11 oktober
Laura Venema
7 jaar
20 oktober
Erynn Werksma
9 jaar
11 oktober
Tessa Koning
9 jaar
21 oktober
Lente Elzinga
5 jaar
13 oktober
Alexander de Vries
5 jaar
22 oktober
Myla Walstra
5 jaar
14 oktober
Masja Boerema
7 jaar
23 oktober
Tygo Konijn
8 jaar
14 oktober
Arjen Haaksema
11 jaar 23 oktober
Niesje Alexander
11 jaar
18 oktober
Charissa Zijlstra
8 jaar
23 oktober
Anastasia De Bloeme 12 jaar
20 oktober
Jeanadiz Wawoe
6 jaar
24 oktober
Naomi Veenstra
5 jaar
Alle jarigen van de komende weken willen we alvast van harte feliciteren en een fijne verjaardag
toewensen!

4 mijl!!
A.s. zondag is het zover!
Dan gaan 11 kanjers van 't Kompas weer meedoen
met de 4-mijl van Groningen.
Startnummer:
Mirjam Seinen
14650
Bram Krook
14651
Jesse Gerrits
14652
Kimberley de Jonge 14653
Bjorn v/d Veen
14654
Thijs v/d Veen
14655
Glenn v/d Berg
14656
Danique Roossien 14657
Mika Janssens
14658
Badr Bentine
14659
Marit v/d Molen
14660
Jarno v/d Berg en Margriet v/d Molen zullen als begeleiders meelopen.
Wij hopen op jullie aanmoediging langs de route van de 4-mijl.We zijn te herkennen aan onze t-shirts
van de school. Rond 16.00 uur zullen wij gezamenlijk aankomen bij de Media Markt om onze
felicitaties in ontvangst te nemen.
Flashmob
Op vrijdag 10 oktober was de afsluiting van de
Kinderboekenweek met als thema Feest.
Op het plein werd door een aantal meiden uit de
groepen 7 en 8 een flashmob gestart waarbij zij
dansten op het liedje ‘Happy’.Kinderen, ouders en
leerkrachten konden aansluiten door mee te dansen
en te zingen.

Ondersteuning juf Marloes
Op de maandag, dinsdag en donderdag zijn er in de groep van juf Marloes twee juffen namelijk juf
Marloes en juf Saskia. Juf Saskia ondersteunt juf Marloes in verband met haar zwangerschap.
Afwezigheid directie
Op donderdag 23, vrijdag 24 en maandag 27 oktober is Josha Veger afwezig. U kunt voor dringende
vragen en dergelijke bij juf Joske, juf Harma of meneer Tonnie terecht.
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Sparen………. Nu even niet!
Voor het knutselen in de groepen wordt regelmatig gebruik gemaakt van doosjes, eierdozen, wc- rolletjes enz. We
vinden het dan ook altijd fijn dat ouders deze artikelen voor ons sparen. Op dit moment hebben we nog een flinke
voorraad en daarom willen we u vragen, ook met het oog op de aanstaande verhuizing, om alles wat u voor ons
spaart, thuis te bewaren en pas weer mee te nemen als we in ons nieuwe gebouw zitten. Alvast onze hartelijke dank.
EU-Schoolfruit
Vanaf 3 november zullen de kinderen 3x in de week fruit krijgen. Meer informatie hierover zal in
de nieuwsbrief van vrijdag 31 oktober gegeven worden.
Gezond Scoren
Gezond Scoren (voorheen Scoren voor Gezondheid) is een gezondheidsproject dat jaarlijks plaatsvindt in de maanden
september, oktober, november. Met het project wil FC Groningen samen met haar partners bijdragen aan een
gezonde samenleving in het verzorgingsgebied van FC Groningen. Ook ’t Kompas doet hier aan mee! Gedurende zes
weken wordt er iedere week een gezondheidsthema onder de aandacht gebracht. Voor ieder gezondheidsthema
heeft FC Groningen een video opgenomen met in de hoofdrol een speler van de eerste selectie. De speler dient als
rolmodel voor de leerlingen. De video wordt aan het begin van de week vertoond aan de leerlingen in de klas. Elke
video is te zien op de Facebookpagina van ’t Kompas https://www.facebook.com/bslim.kompas. Word dus ook
Facebook vriend!
Bslim Loopclinics voor jeugd (en ouder(s))
Ga je mee doen aan de 4Mijl, Plantsoenloop, Ladies Run of hou je gewoon veel van hardlopen? Kom dan samen met
je vrienden of ouder(s) oefenen tijdens loopclinics van een echte trainer! Voor 15 deelnemers is er een gratis
toegangskaart voor de 4mijl te verdienen.
Datum
: vanaf 26 september elke vrijdag
Tijd
: 15.30 - 16.30u
Leeftijd : vanaf 9 jaar
Waar
: ingang Bjoeks klimcentrum
Opgave : ja, graag: mail naar bslimlewenborg@hotmail.com
Kosten
: geen
Minimaal 5 en maximaal 20 deelnemers
SchoolSportClubs Lewenborg
Vanaf het nieuwe schooljaar zijn er in Lewenborg 2 nieuwe SchoolSportClubs gestart. Een SchoolSportClub is
onderdeel van een sportvereniging, waar tegen een gereduceerd tarief, direct na-schooltijd gesport kan worden bij
een vereniging. De SchoolSportClub’s worden ondersteund vanuit Bslim.
Op donderdag van 16.30 – 17.30 uur kan in Sporthal Lewenborg unihockey gespeeld worden met UFC Groningen.
Extra leuk om te komen oefenen, want op woensdagmiddag 8 oktober is er een wijktoernooi in de sporthal.
Elke vrijdag is er van 14.00 – 15.00 uur Freerunning in de Sporthal met Kracht & Vriendschap. Kinderen kunnen tot
aan de herfstvakantie deelnemen aan de gratis proeflessen. Na de herfstvakantie worden ze lid van de
SchoolSportClub.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Veldman, Huis voor de Sport Groningen. Mail naar
b.veldman@hvdsg.nl
Belangrijke gegevens

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

Voorzitter OC:
Minca Holman 5497891/ 06-15117707



Voorzitter MR:
Jeroen Smit
050-2804173

Maandag 13 t/m vrijdag 17 oktober:
Herfstvakantie



Dinsdag 28 oktober: MR-vergadering

TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk



Vrijdag 31 oktober: Nieuwsbrief



Maandag 3 en dinsdag 4 november:
10- minutengesprekken

06-49493782

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