Nieuwsbrief van 21 april 2016

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

In deze nieuwsbrief vindt u onder andere de evaluatie van de actieweek ‘Op voeten en fietsen’ en
geven we informatie over het schoolfruit. In de bijlagen krijgt u informatie over de schoolreisjes en
blok 6 van de Vreedzame School.
Jarigen
24 april 2016
26 april 2016
27 april 2016
28 april 2016
28 april 2016
30 april 2016
30 april 2016
3 mei 2016

Cassidy Zimmerman 8 jaar 3 mei 2016 Lorenzo Clemencia 6 jaar
Fabio Jeorge 10 jaar
3 mei 2016 Konstantinos Delis 5 jaar
Jaylee Kortijn 5 jaar
3 mei 2016 Lizzy Veenstra 5 jaar
Anisha Edens 9 jaar
4 mei 2016 Jaylynn Boon 6 jaar
Billy Ruit 8 jaar
8 mei 2016 Karim Jegham 7 jaar
Sven de Vries 5 jaar
9 mei 2016 Jesse Poppema 5 jaar
Jassa Stinissen 7 jaar
9 mei 2016 Indy Uneputty 5 jaar
Giomaro Clemencia 6 jaar
Wij wensen de jarigen een fijne verjaardag!

Actieweek ‘Op voeten en fietsen naar school’ een groot succes!
In de week van 11 t/m 15 april is de actieweek ‘Op voeten en fietsen naar school’ gehouden. Zoveel
mogelijk leerlingen kwamen deze week lopend of fietsend naar school en hebben alle stickers
gespaard!!
Op onderstaand plaatje ziet u de zeven redenen waarom lopen of fietsen zo’n goed idee is. Wij
hopen dat jullie zoveel mogelijk op de fiets of lopend blijven komen, zodat de verkeerssituatie rond
school ook veiliger wordt.
De fietsen hebben in actieweek ook een nieuwe plek gekregen en die plekken zullen nog verbeterd
worden. Voor nu zijn wij er erg blij mee, want er kan weer gebasketbald worden.
Dank aan alle ouders, leerkrachten en stagiaires die hebben geholpen deze week en aan alle
leerlingen die hebben mee gedaan aan de actieweek!

Schoolreisjes
In de meestuurde bijlage kunt u informatie lezen over de schoolreisjes. Denkt u om het overmaken
van het bedrag met vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en)?
Via Stichting Leergeld kan een aanvraag ingediend worden voor het betalen van de schoolreis.
Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met
minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen
met hun leeftijdgenootjes.
Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van een lokale stichting
Leergeld indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen
betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het
bijstandsniveau ligt. U kunt zelf contact opnemen met Stichting Leergeld via telefoonnummer
0883342270 of via leergeldgroningen@live.nl
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Schoolfruit
De subsidie van de EU voor het schoolfruit is afgelopen met de meivakantie. We zijn heel blij dat de gemeente ons
een subsidie heeft gegeven zodat we na de meivakantie verder kunnen met 2 x per week fruit aanbieden aan onze
leerlingen. We vragen u als ouders om ons te steunen in dit gezonde voedingsbeleid en uw kind(eren) de overige
dagen iets gezonds mee te geven zoals fruit, een gezond koekje, een broodje en gezond drinken. Ongezond drinken
en eten zoals cola, chips, snoep etc. staan wij op onze school niet toe als tussendoortje.
Voetbalkaarten
Na een aantal ernstige ruilincidenten (van ruilen komt huilen) hebben we besloten dat de voetbalkaarten niet meer
mee naar school mogen. Wanneer kinderen ze per ongeluk wel meenemen dan bewaart de juf of meester deze toit
het einde van de dag, waarna de kinderen ze weer mee naar huis mogen nemen.
Vreedzame School
In de bijlage vindt u informatie over blok 6 van de Vreedzame School.
MR-vergadering
De komende MR-vergadering is op dinsdag 17 mei. Heeft u vragen, advies of een idee dan kunt u terecht bij de
voorzitter van de MR, Jeroen Smit (050-2804173 / j.r.smit@gmail.com).
Koningsspelen
Ook dit jaar doet onze school weer mee aan de Koningsspelen. De kinderen oefenen een
dansje (Hupsakee van Kinderen voor Kinderen), juf Marjolein, haar stagiaires en de
werkgroep Sport bedenken een programma en organiseren de dag, de juffen en meester
gaan met hun kinderen enthousiast de dag tegemoet. Op moment van het maken van deze
nieuwsbrief zijn een flink aantal vaders bezig om het binnen- en buitenplein gras- en
zandvrij te maken. Fantastisch dat er door zoveel mensen mee gewerkt wordt aan een
fantastische dag voor de kinderen. Morgen zullen veel ouders helpen met het begeleiden
van groepjes kinderen. Iedereen heel erg bedankt voor de hulp en ondersteuning!!!
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