Nieuwsbrief van 07 april 2016

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de actieweek ‘Op voeten en fietsen’, hebben we reacties
van buurtbewoners over het verkeer en is er een uitslag wat betreft de ideeën voor het schoolplein!
Jarigen
8 april 2016 Anna de Bruine
10 jaar
10 april 2016 Badr Sallam
10 jaar
8 april 2016 Luna Janssens
10 jaar
11 april 2016 Laura Bosscher
8 jaar
9 april 2016 Elise Keijzer
5 jaar
13 april 2016 Chanita Mulder
8 jaar
9 april 2016 Letisia Abrahamzen 12 jaar
19 april 2016 Diyon Reilink
7 jaar
10 april 2016 Alina Hartholt
4 jaar
22 april 2016 Quinlan Mambie 7 jaar
10 april 2016 Niranne Al- Hawari 9 jaar
22 april 2016 Mare van der Vegt 8 jaar
Wij wensen de jarigen een fijne verjaardag!
Tussendoortjes
We constateren de laatste tijd steeds vaker dat er ongezonde tussendoortjes mee gegeven worden
(chips, chocola etc.). Zoals aangegeven in onze schoolgids willen we graag een Gezonde School zijn
waar kinderen leren dat gezonde voeding en gezond bewegen belangrijk is voor nu en later! Daarom
verzoeken we u dringend om gezonde tussendoortjes mee te geven zoals fruit, een broodje of een
(gezond) koekje.
Actieweek ‘Op voeten en fietsen naar school’
In de week van 11 t/m 15 april wordt de actieweek ‘Op voeten en fietsen naar school’ gehouden. De
bedoeling van de actieweek is dat zoveel mogelijk leerlingen te voet of fietsend naar school komen.
De actieweek ‘Op voeten en fietsen naar school’ is een initiatief van Veilig Verkeer Nederland (VVN).
Net zoals VVN ziet de school graag dat kinderen naar school lopen of fietsen. Dit levert de kinderen
de nodige verkeerservaring op, voorkomt verkeerschaos rondom school en is ook nog eens gezond!
Voor elke dag dat een kind lopend of fietsend naar school komt ontvangt hij of zij deze actieweek
een sticker. Om de actieweek tot een succes te maken, vragen wij u om uw kind(eren) lopend of op
de fiets naar school te laten gaan. Vindt u het niet veilig dat uw kind alleen loopt of fietst? Loop of
fiets dan mee of organiseer een loop- of fietsgroepje voor uw kind met andere ouders. De school
hoopt dat de actieweek een succes wordt en dat ook na de actieweek zoveel mogelijk kinderen
lopend en fietsend naar school komen.
Extra onderdeel aan deze actieweek is het plaatsen van de
fietsen op de juiste plek op het plein. Per groep krijgen de
leerlingen een plek waar de fietsen worden gestald. De
fietsen worden nu vaak onder de basket gezet waardoor er
niet kan worden gebasketbald/gevoetbald. In deze week
staan er verschillende ouders, leerkrachten en stagiaires
die aangeven waar de fiets geparkeerd kan worden.
Dus kom volgende week allemaal lopend of op de fiets naar school en krijg elke dag een sticker!!
Gesprekje met de juf of meester
Wanneer u een gesprekje met de juf of meester wilt dan wordt u vriendelijk verzocht hiervoor een
afspraak te maken. ’s Morgens vroeg starten wij om half negen met de lessen en hebben de
leerkrachten geen tijd. Deze tijd maken wij graag ’s middags vrij voor u!
Verkeerssituatie
Deze week heeft u een brief gekregen over de verkeerssituatie rondom de school. Ook de directe
buurtgenoten hebben deze brief gekregen aangezien een aantal buurtbewoners al contact gezocht
heeft met de school. Naar aanleiding van deze brief zijn er meerdere mails binnen gekomen waarin
een aantal buurtbewoners hun zorgen hebben uitgesproken over de veiligheid en de
(on)mogelijkheden. Grootste ergernis voor de bewoners zelf is het parkeren van auto’s voor hun
oprit waardoor auto’s/ fietsen en zelfs scootmobielen niet meer weg kunnen. Ook deze gegevens
zullen mee genomen worden in de besprekingen met de politie en de gemeente.
Valreep 67, 9732EJ Groningen ● Postbus 9281, 9703 LG Groningen
Tel.: (050) 541 22 89 ● e-mail: info@tkompas.nl ● www.tkompas.nl

Nieuwsbrief van 07 april 2016
Vrijdag 22 april – Koningsspelen
Als sportieve en gezonde school doen we ook dit jaar weer mee aan de Koningsspelen! Op vrijdag 22 april gaan de
kinderen uit groep 1-4 allerlei spellen doen rondom de school. Groep 5-8 krijgen gastlessen van verschillende
verenigingen in de sporthal, gevolgd door een speurtocht in de wijk. Op deze dag hebben we uw hulp nodig als
begeleider van een groepje of bij een spel. Voor groep 1-4 hebben we 24 ouders nodig, van 8:30-12:00u. Voor groep
5-8 hebben we 15 ouders nodig van 10:00-12:30u. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht. Met uw hulp maken
we er weer een mooie, sportieve dag van!
Schoolplein
De afgelopen weken heeft er een ideeën box in de grote zaal gestaan, waar u ideeën voor het plein in kon doen.
Verder hebben de leerlingen ook een vragenlijst ingevuld. Resultaten van de vragenlijst zijn dat de leerlingen het
liefst een balspel, pakkertje en verstoppertje spelen op het plein. Ze zouden graag willen schommelen, klimmen of
basketballen. Alle wensen en ideeën worden meegenomen en zullen in het adviesrapport naar de school komen. Er
is op dit moment geen geld beschikbaar voor grote veranderingen op het plein. Daarom worden er kleine
aanpassingen gedaan aan het plein, zodat we het plezier op het plein kunnen vergroten.
Uit de beste 10 vragenlijsten is één naam geloot. Juf Nina komt het sportpakket maandag 11 april zelf overhandigen
in de klas. En de winnaar is: Garnik Petrosyan uit groep 6 !!!
Kleuterpraat.
De kinderen in groep 1-2a zitten klaar om met elkaar van de paaslunch te gaan genieten.
De juf zet het brood, het drinken en de andere etenswaren op een tafel. De gekookte eieren voelen, door de doos
heen, nog warm aan. De juf zegt tegen de kinderen: “O, de eieren zijn nog warm,” waarop Lars zegt: “Dan heeft de
kip ze vast net gelegd.”

Het is woensdagmorgen, tijd om met groep 1-2a naar buiten te gaan, om te spelen.
De kinderen rennen, als ze buiten zijn naar de schuur, gaan op de rand van de zandbak staan en roepen: “Fietsen,
fietsen”. De juf doet de schuurdeur open en rijdt de fietsen, waaronder een soort tandem, naar buiten. Lars mag
kiezen . hij zegt: “Ik wil graag de tendender.” De juf vraagt: “Welke bedoel je?” Lars wijst de tandem aan.

Belangrijke gegevens
Voorzitter OC:
Minca Holman 050-5497891/
06-15117707/
OCkompas@gmail.com
TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk
06-49493782
(ma,di,do van 11.30-13.30 uur)
Buurtwerker:
Lala Sambo
06-42734556
Voorzitter MR:
Jeroen Smit

050-5446867/

MR-vergadering
Dinsdag 19 april is er weer een MR-vergadering. Heeft
u een onderwerp waarvan u het op prijs stelt dat deze
besproken wordt in de MR-vergadering dan kunt u
contact opnemen met de voorzitter van de MR,
Jeroen Smit (2804173, j.r.smit@gmail.com)
Belangrijke data
Dinsdag 19 april
Dinsdag 19 april
Woensdag 20 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april

050-2804173 / j.r.smit@gmail.com
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Hennie Mulder 06-13 19 77 59,
hennie.mulder@wij.groningen.nl
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