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Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Jarigen
1 februari
5 februari
5 februari
7 februari
9 februari

Dishairo Hooi
5 jaar
11 februari
Ineke Stinissen
Mohammad Mansouri 7 jaar 12 februari
Shedian Specht
Soraya Mansouri
7 jaar 12 februari
Naomy Hölscher
Jenaya Manuela
8 jaar 12 februari
Nishayra Richardson
Thijs van der Veen
9 jaar 12 februari
Asya Dehri
We wensen de jarigen een fijne verjaardag!

9 jaar
6 jaar
8 jaar
8 jaar
9 jaar

Geboren!
Op maandag 19 januari is Pepijn geboren, zoon van juf Marloes,
haar man Pelle en broertje van Pim.
Het gaat hen goed en wij feliciteren ouders en broer
met zijn geboorte. Wilt u hen een kaartje sturen,
dan kunt u deze aan juf Céline of juf Josha geven,
dan zorgen zij dat juf Marloes ze krijgt!
Schoolfruit
Vanuit de gemeente is er een subsidie gegeven voor het leveren van schoolfruit. Dit betekent dat de
school 2x per week fruit krijgt van de gemeente om uit te delen aan de kinderen. Dit doen wij op
woensdag en donderdag tot half juni. We hebben met elkaar afgesproken dat de kinderen van het fruit
altijd een stukje moeten proeven, als het hen onbekend is. Met de levering en het proeven en eten van
fruit stimuleren wij de kinderen om gezond te eten.
Gymtijden
Onderstaand ziet u nogmaals de gymtijden. Vooral op de middag is het belangrijk dat de kinderen op
tijd kunnen starten met gymmen zodat ze net zoveel gymtijd hebben als de andere groepen. Ook de
laatstegroep op de morgen of middag gymt tot vlak voor het einde van de ochtend of middag. Daardoor
kan het zijn dat uw kind wat later dan 3 uur uit de sporthal komt. Wij vragen uw begrip hiervoor en
benadrukken dat wij het belangrijk vinden dat de kinderen goed gymonderwijs ontvangen.
Maandag Kiel
8:30-9:20 groep 7:
9:20-10:10 groep 8
10:10-11:00 groep 5
11:00-12:00 groep 6:
Pauze
13:00-13:40 groep 4:
13:40-14:20 groep 3/4
14:20-15:00 groep 3:
Donderdag Sporthal
8:30-9:20 groep 5:
9:20-10:10 groep 4
10:10-11:00 groep 3/4
11:00-12:00 groep 3:
Pauze
13:00-13:40 groep 8:
13:40-14:20 groep 7
14:20-15:00 groep 6:

kinderen komen zelfstandig naar de gymzaal

de kinderen mogen zelf naar huis fietsen (graag doorgeven aan de meester)
of gaan met de leerkracht mee naar school voor de TMO
kinderen worden door de leerkracht meegenomen naar de gymzaal
kinderen kunnen worden opgehaald door ouders bij de gymzaal, de rest van
de kinderen wordt door de leerkracht meegenomen naar school
kinderen komen zelfstandig naar de gymzaal

ouders kunnen hun kind ophalen bij de sporthal of gaan met de leerkracht
mee naar school voor de TMO
kinderen komen zelfstandig naar de gymzaal of worden door de leerkracht
vanuit de TMO meegenomen
de kinderen mogen zelf naar huis fietsen (graag doorgeven aan de meester) of gaan met
de leerkracht mee naar school
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Kinderraad 2015
Benjamin groep 7: Ik ben Benjamin Holmand en ik zit in de kinderraad van 2015
Francien groep 8: Ik heet Francien Vonck. Ik zit er ook bij.
Bjorn groep 7: Ik heet Bjorn van de Veen. En ik zit ook in de kinderraad.
Nathalie groep 7: Ik ben Nathalie Kamphuis.
Ik zit ook in de kinderraad samen met Benjamin, Bjorn en Francien.
In de kinderraad hebben wij 3 punten bedacht voor de hele wijk.
1. Wij willen een schone en veilige wijk voor iedereen.
2. Iedereen is anders maar iedereen is welkom. Dat respecteren wij in deze wijk.
3. We kennen elkaar en zorgen voor elkaar in deze wijk, van jong tot oud.
Donderdag 15 januari 2015 was het Kindermanifest. Wij hebben toen de 3 punten aan de wethouder gegeven.
Benjamin: Ik vond het leuk in de kinderraad.
Benjamin en Bjorn: wij vonden het leuk om de wijk te helpen
Nathalie: ik vond het leuk om mensen te helpen
Francien: Ik vond het leuk dat er goed geluisterd wordt naar kinderen.
ACTIVITEITEN IN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
Opvoeden van en meerling, een vak apart
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Datum: zaterdag 7 februari , 21 maart en 16 mei
Locatie: Huiskamer van het CJG, Anker 14
voor ouders/opvoeders van een meerling
Opgave: Deelname alleen bij opgave h.mulder@cop-groningen.nl
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door ouders met een meerling. Er worden ervaringen uitgewisseld over hoe
het is om een meerling op te voeden. De kinderen kunnen gezellig mee.
Voor opgave en meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u terecht bij Hennie Mulder, consulent
Centrum voor Jeugd en Gezin Lewenborg telefoon 0613197759 / h.mulder@cop-groningen.nl of loop even binnen bij
het CJG, Anker 14Kijk ook voor meer informatie op www.cjg.groningen.nl/lewenborg en op Facebook CJG Lewenborg
Speel Mee
Tijd: 13.00 tot 16.00 uur. Datum: 11/2 11+25/3 15+29/4 27/5 10+24/6 26/8 10+24/9 7/10 11+25/11 16/12
Locatie : peuterschool het Brugwachtertje, Vensterhuis, Anker 14c
Inloopmiddag voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar
Koffie / thee en limonade staat klaar. U bent van harte welkom !
Voor meer informatie kunt u terecht bij Annemieke Bos, pedagogisch medewerker van het Brugwachtertje.
brugwachtertje@cop-groningen.nl /of 050-5494146
Voor opgave en meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u terecht bij Hennie Mulder, consulent
Centrum voor Jeugd en Gezin Lewenborg telefoon 0613197759 / h.mulder@cop-groningen.nl of loop even binnen bij
het CJG, Anker 14Kijk ook voor meer informatie op www.cjg.groningen.nl/lewenborg en op Facebook CJG Lewenborg
Belangrijke gegevens

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

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

06-49493782






Maandag 2 februari: MR-vergadering
Woensdag 4 februari: Margedag, alle kinderen
zijn vrij!
Donderdag 5 februari: Josha Veger afwezig
Vrijdag 13 februari: Nieuwsbrief

Jeugdverpleegkundige CJG
Hilde Post
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Valreep 67, 9732EJ Groningen ● Postbus 9281, 9703 LG Groningen
Tel.: (050) 541 22 89 ● e-mail: info@tkompas.nl ● www.tkompas.nl

