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Jarigen
19 augustus Sara Pereira Teuben
5 jaar
20 augustus Marloes Hardieck
5 jaar
21 augustus Emilie Wubs
7 jaar
21 augustus Naomi Groenendal
11 jaar
22 augustus Thomas de Bie
5 jaar
22 augustus Estabraq Tiba
12 jaar
25 augustus Emma van Duinen
5 jaar
25 augustus Charina Kiezebrink
5 jaar
26 augustus Sofia Stinissen
7 jaar
28 augustus Kailyn Akkerman
5 jaar
30 augustus Melvano Latchmansing
10 jaar
Alle jarigen van de komende weken willen we alvast van harte feliciteren en een fijne verjaardag
toewensen!
Nieuw schooljaar 2014-2015
En dan is de vakantie zomaar voorbij en begint het nieuwe schooljaar. Dit schooljaar staat in het teken
van ‘ruimte voor groei’. Niet alleen letterlijk, we gaan verhuizen naar een groter schoolgebouw, maar
ook figuurlijk willen we als school ruimte geven aan kinderen, ouders en leerkrachten om te groeien.
Door met elkaar daarover te praten en elkaar op te zoeken willen we groeien met elkaar en naar
elkaar toe.
Dit schooljaar starten we met de invoering van het programma Vreedzame School. Op de achterzijde
van de nieuwsbrief kunt u hierover informatie vinden. We blijven ons inzetten om het
Ontwikkelingsgericht Onderwijs op school verder door te voeren en professionaliseren ons verder in
facetten die met het Passend Onderwijs te maken hebben. Als Gezonde School proberen we zoveel
mogelijk gezonde voeding en beweging onder de aandacht van ouders en kinderen te brengen.
Kortom, er wacht ons een dynamisch jaar! Ik wens iedereen, ouders, kinderen en leerkrachten, een
plezierig, leerzaam en inspirerend nieuw schooljaar toe!
Activiteiten en versnaperingen dankzij de ouderbijdrage in het schooljaar 2013-2014
Bij binnenkomst ziet u ze heel snel: de groene en blauwe luizencapes waar iedere leerling zijn/haar
eigen jas, en in de winter ook muts, handschoenen en sjaal, in kwijt kan. Door het groeiend aantal
leerlingen zijn er het afgelopen jaar een aantal nieuwe luizencapes aangeschaft.
Met Sint Maarten hebben alle leerlingen iets lekkers ontvangen.
Kort daarop waren alle schoentjes gevuld. Ook onze goede man, die in december langs kwam, had
lekkers en cadeautjes meegebracht. In de onderbouw voor elk kind een verrassing en in de
bovenbouw iets leuks voor de hele klas. Later in die maand hebben de leerlingen heerlijk kunnen
smullen van een uitgebreide kerstlunch met drinken.
Vervolgens waren daar de koningsspelen. Wat hebben de leerlingen weer een hoop leuke sportspelen
kunnen doen. Met Pasen was er ook weer drinken bij alle heerlijkheden die u gemaakt had.
Bij de avondvierdaagse hebben we elke avond wat lekkers en wat gezonds aan kunnen bieden en
tevens de laatste avond een verrassing.
Graag zouden we nog meer leuke extra’s willen doen. Dus komend schooljaar rekenen we ook op uw
ouderbijdrage (bij voorkeur via machtiging). Heeft u deze al ondertekend, dan krijgt u in binnenkort via
de nieuwsbrief bericht wanneer het van uw rekening wordt afgeschreven.
De oudercommissie.
Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief wordt eenmalig op papier aan de oudste kinderen verstrekt. Wilt u in het vervolg ook
de digitale nieuwsbrief? Mail dan even uw emailadres naar info@tkompas.nl
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Vreedzame School
Onze school voert dit schooljaar het programma van De Vreedzame School in. Dit programma wil een bijdrage leveren
aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.
U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die
gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale
vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.
De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.
De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer
en de gang van zaken in de groep.
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat
waarin veel geleerd kan worden. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of
kijken op www.devreedzameschool.nl
Blokken van het programma
De Vreedzame School is een programma voor de hele school.
Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s aan bod komen:
Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)
Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).
In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt.
Meteen aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen van Blok 1.
In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over het democratisch ABC. De kinderen krijgen inzicht in de
democratie als staatsvorm, regels en wetten. Als er in een bepaald schooljaar verkiezingen zijn, biedt het programma
aansluitend aan blok 5 een Verkiezingsproject. Blok 6 gaat over afscheid nemen.
Informatiekaart
Bij deze nieuwsbrief heeft u een informatiekaart ontvangen met informatie over bijvoorbeeld de vakanties. Bewaar
deze kaart goed. De informatie kunt u ook vinden op de website, bij de documenten.
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