Nieuwsbrief van 12 september 2014

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Jarigen
16 september
20 september
20 september
21 september
21 september
21 september
22 september

Lina Bouanani
6 jaar
22 september
Marelie de Bie
Fouzy Vermeulen
4 jaar
23 september
Glenn van den Berg
Maymoena Moulina 6 jaar
24 september
Ids Van der Kooi
Lennon Gijsman
4 jaar
24 september
Doreen Vonck
Raylizya Colastica
11 jaar
25 september
Jedian Stroop
Tashirah de Windt
10 jaar
27 september
Alysha Venema
Morisa MZ Balili
4 jaar
Alle jarigen van de komende weken willen we alvast
van harte feliciteren en een fijne verjaardag toewensen!

7 jaar
10 jaar
5 jaar
9 jaar
5 jaar
7 jaar

Informatieavond
Dinsdagavond 23 september bent u van harte welkom op onze informatieavond.
Deze avond wordt georganiseerd door de leerkracht en uw kind(eren).
Zij zullen vertellen hoe dit schooljaar zal verlopen en wat ze zoal tijdens
een schooldag doen. Het programma voor die avond ziet er als volgt uit;
Van 18.30 tot 19.15 uur vertellen de kinderen uit de onderbouw (groep 1 t/m 4) iets aan hun ouders.
Van 19.30 tot 20.15 uur vertellen de kinderen uit de bovenbouw (groep 5 t/m 8) iets aan hun ouders.
Aan het begin (dus om 18.30 uur en 19.30 uur) verzamelen we ons allemaal in de grote zaal.
De informatieavond is alléén voor de kinderen van onze school en hun ouders en niet voor hele jonge
broertjes of zusjes. Dit voor de rust en concentratie van de kinderen tijdens hun uitleg.
U bent van harte welkom op dinsdag 23 september!!
Vervanging op woensdag
Elke woensdag wordt een van de leerkrachten vervangen door een vaste vervangster, Christine
Feenstra. De vrij geroosterde leerkracht kan dan bezig met zaken die de groep of school betreffen
zoals groepsplannen maken, taken uitvoeren etc. Ook is de leerkracht op die dag aanspreekpunt op
school.
Verbouwing Valreep
Zoals u misschien al gezien hebt, wordt er druk gewerkt aan de Valreep. De dubbele beglazing is
aangebracht en er is begonnen met het verven van de buitenkant. Binnen is men bezig met de
klimaatbeheersing, zoals u misschien al gelezen hebt in het Dagblad van het Noorden van 10
september. Op dit moment ligt de verbouwing mooi op schema waardoor we verdere plannen kunnen
maken voor de daadwerkelijke verhuizing. Op een later tijdstip hoort u hier uiteraard meer van.
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De ouderbijdrage
U hebt onlangs een envelop ontvangen met een brief over de ouderbijdrage. Graag zouden we de automatische
incassopapieren voor 26 september 2014 weer van u terug ontvangen. Rond 5 oktober wordt het bedrag van 20 euro
per kind geïnd. Zodoende kunnen we alle activiteiten, kadootjes en versnaperingen bekostigen. Alvast hartelijk dankt
voor uw bijdrage namens alle kinderen van ’t Kompas.
Nogmaals de 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 2014 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.
Te laat komen
We constateren als team dat er veel kinderen te laat op school komen waardoor zij de start van de dag met de groep
missen of later binnen schuiven. Wij willen graag precies om 8.30 uur en 13.00 uur beginnen. Ons beleid, in overleg
met de leerplichtambtenaar is als volgt: Wanneer een leerling binnen 2 weken 3x te laat komt, krijgt de ouder een
brief van de school. Als een leerling vervolgens weer binnen 2 weken 3x te laat komt krijgt de ouder een
waarschuwingsbrief van de school met de vermelding dat de volgende keer de leerplicht wordt ingeschakeld. Als een
leerling daarna weer binnen 2 weken 3x te laat komt doet de directie een melding bij de leerplicht en neemt de
leerplichtambtenaar contact op met de ouders in de vorm van een brief. Mocht er geen verbetering in zitten
onderneemt de leerplichtambtenaar andere acties.
Ook verzuim zonder melding van de ouders en/of ongeoorloofd verzuim wordt aan de leerplichtambtenaar
doorgegeven waarna zij desgewenst actie onderneemt.
Het hele beleidsstuk omtrent ongeoorloofde afwezigheid, verzuim en te laat komen kunt u bij de directie inzien.
Lege flessen
Iedereen die lege flessen heeft gegeven willen we heel hartelijk bedanken, we hebben al ruim 53 euro ingezameld om
Robi Horvath te helpen.
Als u nog iets wilt geven (lege flessen of geld) dan kan dat. Alvast bedankt! Francien (groep 8) Doreen (groep 6) Mariël
(groep 3).
Gym groep 3 ’s maandags
Op maandagmiddag heeft groep 3 als laatste gym op die middag. Aangezien er op die middag les wordt gegeven aan
drie groepen, heeft groep 3 gym tot een paar minuten voor 15.00 uur. Dit kan betekenen dat de kinderen tegen 15.10
pas naar buiten komen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Belangrijke gegevens

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

Voorzitter OC:
Minca Holman 5497891/ 06-15117707
Voorzitter MR:
Jeroen Smit
050-2804173
TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk

06-49493782

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



Dinsdag 16 september: MR-vergadering



Dinsdag 23 september: Informatieavond



Vrijdag 26 september: Nieuwsbrief



Woensdag 1 oktober: start Kinderboekenweek



Maandag 29 september: start ateliers
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