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Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Jarigen
1 september 2015
8 september 2015
11 september 2015
12 september 2015
12 september 2015

Simone Kunnen
9 jaar
Dani Kiezebrink
5 jaar
Gianni Postma
6 jaar
Milan Gnodde
6 jaar
Houweda Moulina 10 jaar
We wensen de jarigen een fijne verjaardag!

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage gaat naar 22 euro per kind
Enkele jaren geleden zijn we overgestapt op automatische incasso van de ouderbijdrage. Er is toen
ook rekening gehouden met de crisis. Nu is de ouderbijdrage al enkele jaren zo gebleven. Om toch
met de tijd mee te gaan en we graag nog wat extra’s zouden willen doen, is er in overleg met de MR
besloten om het bedrag te verhogen naar 22 euro per kind.
U ontvangt binnenkort een envelop met een brief over de ouderbijdrage. Graag zouden we 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, kadootjes 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.
STIP
Op onze school is de STIP, in de persoon van mevrouw Lala Sambo, geregeld
aanwezig om vragen te beantwoorden of ondersteuning te bieden aan ouders en
buurtbewoners.
Stip staat voor dertien plekken in de Groningse wijken waar iedereen terecht kan die wat wil doen
voor zijn buren of zijn buurt, die met vragen zit, of die ondersteuning nodig heeft.
En Stip staat vooral voor samenwerking tussen organisaties, vrijwilligers en beroepskrachten om te
zorgen dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving en te stimuleren dat dat
daadwerkelijk gebeurt.
Stip beantwoordt vragen, stimuleert mensen mee te doen en zich in te zetten voor anderen en voor
hun wijk en biedt hulp en verwijst door waar dat nodig is. Door de korte lijnen met de organisaties
die aan Stip verbonden zijn, gaat dat snel en soepel.
Stip zoekt het dicht bij huis: bij hulpvragen wordt eerst gekeken naar wat mensen zelf kunnen en
naar de hulp die in hun omgeving voorhanden is. Is er ondersteuning nodig, dan bekijkt Stip wat
vrijwilligers kunnen doen, en pas daarna wat door beroepskrachten moet gebeuren.
Op vrijdag 4 september is Lala Sambo op onze school aanwezig.
Verkeerssituatie
Wij willen u vragen om, samen met ons, te proberen de verkeerssituatie
voor de school zo veilig mogelijk te laten zijn. Met andere woorden, parkeer uw auto in de wijk en
breng uw kind naar school. De ingang voor de school is GEEN kiss-and-ridestrook, wat betekent dat
kinderen niet uit de auto gezet worden op deze plek en ouders weer doorrijden. Dit kan aan de
achterkant van de school (tegenover de zwemschool)!
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Oproep deelname werkgroepen
Al enkele jaren werken we met werkgroepen. Deze werkgroepen bestaan uit ouders en leerkrachten die samen een
activiteit organiseren, bedenken en evalueren in en rond school. Ook dit schooljaar hebben we weer ouders nodig.
Wat wordt er van u verwacht? Een actieve deelname aan een of meerdere werkgroepen. De deelname geldt voor het
schooljaar 2015-2016.
Komend schooljaar (2015-2016) hebben we de volgende werkgroepen:
• Sport
Deze werkgroep organiseert onder andere de 4-mijl, koningsspelen, avond4daagse, schaatsen, sponsorloop. De
bijeenkomsten vinden plaats door het gehele jaar.
• Vieringen
Deze werkgroep organiseert de vieringen rond Kerst en Pasen. De voorbereidingen hiervoor zijn eind oktober en eind
maart/begin april.
• Sint
Deze werkgroep organiseert de viering van Sint Maarten en Sinterklaas. De werkzaamheden hiervoor vinden plaats in
september en in november.
• Cultuur
Deze werkgroep organiseert een cultureel uitstapje voor alle groepen, denkt mee met het cultuurplan en met
activiteiten die met muziek en creativiteit te maken hebben.
Lijkt het u leuk om mee te denken en mee te doen? Geef u dan op via onderstaand antwoordstrookje of via het
mailadres (OCkompas@gmail.com). Gelieve het strookje in te leveren bij de leerkracht, uiterlijk vrijdag 18
september.
De oudercommissie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Werkgroep(en):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefoon/mailadres:

……………………………………………………………………………………………………………………...
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