Nieuwsbrief van 19 juni 2015
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Jarigen
20 juni 2015 Garnik Petrosyan
9 jaar
21 juni 2015 Ishana Ganbhirsingh 7 jaar
22 juni 2015 Anja Agoviç
6 jaar
22 juni 2015 Denis Agoviç
6 jaar
22 juni 2015 Lars Stoker
5 jaar
24 juni 2015 Dunya Steen
10 jaar
25 juni 2015 Danique Roossien 11 jaar
We wensen de jarigen een fijne verjaardag!

26 juni 2015
27 juni 2015
28 juni 2015
29 juni 2015
30 juni 2015
2 juli 2015

Raeghan Laken
Precilla Elzinga
Luca Bakker
Majid Ayet Kralfa
Asten King
Jay van de Heide

6 jaar
5 jaar
5 jaar
10 jaar
5 jaar
8 jaar

Laatste schoolweek
In de laatste schoolweek zullen een aantal activiteiten plaats vinden. Op woensdag 1 juli hebben we
een pleinfeest. Aansluitend gaan we met de kinderen pannenkoeken eten. Daarbij hebben wij uw
hulp nodig! Wilt u ons alstublieft helpen door pannenkoeken te bakken? Er komen inschrijflijsten bij
alle lokalen te hangen waarop u aan kunt geven of en hoeveel pannenkoeken u wilt gaan bakken. U
kunt deze woensdagmorgen meenemen naar school en aan de leerkracht van uw kind geven.
Op donderdagmiddag 2 juli willen we weer een kleedjesmarkt houden. De kinderen verzamelen zich
eerst om 13.00 uur in hun klaslokaal waarna ze, om 13.15 uur, een plekje op het plein kunnen
zoeken om hun spulletjes te verkopen. U bent vanaf dat moment van harte welkom om te komen
kijken (en kopen). Vanaf 14.30 uur ruimen we op en mogen kinderen naar huis met hun ouder(s)
nadat ze zich afgemeld hebben bij de leerkracht!!
Vrijdag 3 juli is een opruimdag en interne verhuisdag voor het team en zijn alle kinderen vrij!
Donderdag 25 juni is de laatste gymles voor groep 3 t/m 5 in de grote sporthal en daar maken we iets
speciaals van! Tijdens deze gymles mogen vaders, moeders, opa's of oma's mee komen doen. Voor
hele jonge broertjes en zusjes is er een speelhoek. Wanneer u meerdere kinderen in verschillende
groepen heeft, mag u zelf kiezen met welke groep u meedoet of zelfs twee keer komen sporten. Het
is verstandig om makkelijk zittende kleding en zaalschoenen aan te doen. Komt u ook meedoen?
Formatie volgend schooljaar
Volgend schooljaar zal de groepsverdeling er als volgt uitzien;
Groep 1/ 2a
juf Agnes en juf Jolanda
Groep 1/ 2b
juf Yvonne
Groep 1/ 2c
juf Marloes en juf Céline
Groep 3a
juf Hilde
Groep 3b
juf Eva en juf Céline
Groep 4/5
juf Margriet
Groep 4
juf Margreet
Groep 5
juf Daniëlle en juf Carolien
Groep 6
juf Ineke
Groep 7
meneer Wessel en juf Carolien
Groep 8
juf Carin
VVE-groep de Taaltuin juf Jolanda
Omdat er een extra groep 3 bij gekomen is zal juf Margriet met groep 4/5 verhuizen naar het
technieklokaal. Juf Eva en juf Céline komen dan in het klaslokaal waar juf Margriet nu in zit.
De precieze verdeling wat dagen betreft worden nog aan u doorgegeven. De wisseldag waarop de
kinderen alvast kennis maken met hun juf of meester en de klas waarin ze terecht komen is op
dinsdagmorgen 30 juni.
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Verdeling kleutergroepen
Het komend schooljaar starten we met drie groepen 1/2 . Dit betekent dat we de huidige groepen hebben moeten
herverdelen om een goede verdeling van kinderen in groep 1 en 2 te krijgen. Bij deze verdeling zijn we uitgegaan van
het protocol indeling groepen en de volgende richtlijnen:
 We streven naar een evenredige verdeling van groep 1 en groep 2-leerlingen
 We streven ernaar broertjes en zusjes niet bij elkaar te plaatsen
 We streven naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van jongens en meisjes
 We streven naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling van leerlingen met specifieke aandachtspunten
 De samenstelling van een groep kan ook een reden zijn om een kind(eren) in een bepaalde groep te plaatsen.
De ouders van de leerlingen uit de kleutergroepen krijgen een aparte brief van de school met de verdeling van de
kinderen.
CITO Eindtoets
De kinderen uit groep 8 hebben in april de CITO Eindtoets gemaakt. Over de uitslag zijn wij tevreden; de kinderen
hebben gepresteerd wat wij van hen verwacht hadden en sommigen zelfs een beetje meer! Wij zijn dan ook zeer
trots op ze. Ondertussen hebben alle kinderen ook al een plekje gevonden op het Voortgezet Onderwijs en gaan zij
binnenkort met de musical hun schoolloopbaan bij ons afsluiten.
De score die we als school behaald hebben bij de CITO Eindtoets is 531,7. Dit is onder het landelijk gemiddelde. Met
het team en de MR zijn we aan het onderzoeken wat dit voor onze school betekent en hoe we dit eindcijfer in de
toekomst kunnen verhogen.
Schoolreis en stichting leergeld
Er zijn nog een aantal ouders die het schoolreisgeld niet betaald hebben. Mocht u bezig zijn om dit bedrag via
Stichting Leergeld te krijgen, zou u dit dan, het liefst met een briefje of via de mail (info@tkompas.nl) willen
doorgeven aan de leerkrachten?

Het Zeldzame Ziekten Fonds (ZZF), Hornbach Bouwmarkt Nederland en Jonger Oranje organiseren zaterdag 27 juni
(van 10.00 tot 14.00 uur) de Hornbach Voetbaltalentendag 2015: een landelijke voetbaldag voor kinderen tussen 6 en
13 jaar, waarvan het ZZF de gehele opbrengst besteedt aan een onvergetelijke dag voor kinderen die lijden aan een
zeldzame ziekte. Het inschrijfgeld van tien euro per deelnemer wordt volledig besteed aan de zieke kinderen. Zij gaan
een dag naar het Dolfinarium in Harderwijk met het hele gezin. En daarom willen wij alle voetbaltalentjes in
Nederland oproepen mee te doen bij één van de negen locaties! Daarnaast maken de jonge talenten kans om gescout
te worden door Jonger Oranje! Kijk op www.jongeroranje.nl/voetbaltalent voor meer informatie en de manier van
aanmelden voor het evenement Hornbach Voetbaltalent 2015.
Belangrijke gegevens

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

Voorzitter OC:
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Voorzitter MR:
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Annemieke van Dijk

06-49493782
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Hilde Post
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hilde.post@ggd.groningen.nl










Maandag 22, dinsdag 23 juni: 10-minutengesprekken
22,23 en 24 juni: groep 8 op kamp
Dinsdag 30 juni: wisselmoment
Dinsdag 30 juni: musical groep 8
Woensdag 1 juli: pleinfeest en pannenkoeken
Donderdag 2 juli: kleedjesmarkt
Donderdag 2 juli: laatste nieuwsbrief
Vrijdag 3 juli: alle kinderen vrij.
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