Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Nieuwsbrief van 6 maart 2015
Jarigen
8 maart
9 maart
10 maart
15 maart
15 maart
15 maart
17 maart
18 maart
20 maart

Rayilzya Colastica
9 jaar
Ruben Olthoff
6 jaar
Lisanne van der Veen 6 jaar
Jim Dekker
8 jaar
Angela Jabbouri
8 jaar
Steven Abrahamzen 12 jaar
Junah Meijer
6 jaar
Denise Vroom
9 jaar
Chenairo Bernardino 8 jaar
We wensen de jarigen een fijne verjaardag!

Projectweken ‘het menselijk lichaam’
Afgelopen woensdag hebben we de opening van onze
projectweken gehad. Bij de onderbouw kregen de kinderen
een toneelstukje te zien waarbij een patient bij een dokter kwam.
In de bovenbouw kregen de kinderen een workout van een
medewerker van Balili Sportcentrum waarna ze gingen kijken of
luisteren naar hun hartslag. Ondertussen draaien de ateliers
waarin de kinderen onder andere bezig zijn met dit onderwerp.
U kunt zichzelf nog steeds aanmelden voor deze ateliers om mee
te helpen! Voor de afsluiting bent u ook van harte uitgenodigd.
De tentoonstelling vindt plaats op vrijdag 20 maart. Dan mogen
de ouders van de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur komen kijken en
de ouders van de groepen 5 t/m 8 zijn welkom om 15.00 uur.
De tentoonstelling vindt plaats in de grote zaal (hoofdingang).

LOT
Woensdag 11 maart controleren we alle kinderen weer op luizen.
Wilt u hier rekening mee houden door de kinderen zo weinig mogelijk (liefst geen) gel in te doen en
de haren niet te strak in een mooie vlecht of andere creatie doen?
Alvast bedankt namens het LOT (Luizen opsporing team)
Margedag voor de onderbouw
Op woensdag 18 maart hebben de onderbouwgroepen een vrije dag (groep 1 t/m 4). Op die dag
gaan de juffen met elkaar bespreken hoe het OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO) binnen de
groepen verder vorm gegeven gaat worden en welke dingen we daar nog voor kunnen doen.
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Vreedzame ouderavond
Op dinsdagavond 3 maart heeft het team, onder begeleiding van de Vreedzame
Schoolbegeleider Janet Meijer, samen met de aanwezige ouders informatie en
ervaringen uitgewisseld over de Vreedzame School. Janet Meijer gaf uitleg over de
verschillende blokken die dit jaar met de kinderen behandeld worden, zoals we horen
bij elkaar, we lossen conflicten zelf op, we hebben oor voor elkaar en we hebben hart
voor elkaar. Ook hebben we met elkaar het belang besproken van het geven van
opstekers (positieve opmerkingen) aan kinderen en elkaar!
Gedurende dit schooljaar zal er ook nog een moment zijn waarop ouders in de groepen
kunnen kijken tijdens het geven van deze lessen. Hier hoort u meer over.
Ondertussen wordt juf Daniëlle opgeleid als trainer van de Vreedzame School en hebben de vrijwilligers van de
Tussen-de Middag-Opvang ook een cursus gehad over de Vreedzame School. Samen met alle instellingen, scholen en
vrijwilligers in de wijk bouwen we aan een Vreedzame Wijk voor alle kinderen!
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
Inloopochtend
tijd
9.30 tot 12.00 uur
data elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
locatie huiskamer CJG
Een ontmoetingsplaats voor ouders met opvoedgesprekken, informatie en spel. Op maandag- en donderdagochtend
zijn er over het algemeen meer ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar aanwezig.
Mankracht koffie-inloop
tijd
10.00 tot 12.00 uur
data elke woensdagochtend
locatie hal van het Vensterhuis, Anker 14
Mankracht Groningen is de overkoepelende naam voor activiteiten voor mannen rond thema’s als ondernemen,
sport, vrije tijd, opvoeden en werk. Mankracht richt zich op alle mannelijke inwoners van de stad van jong tot oud,
van alleenstaand tot vader.
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



Dinsdag 17 maart: MR-vergadering

Voorzitter MR:
Jeroen Smit
050-2804173



Woensdag 18 maart: margedag voor groep 1 t/m 4



Vrijdag 20 maart: tentoonstelling voor ouders



Vrijdag 20 maart: nieuwsbrief

TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk

06-49493782

Jeugdverpleegkundige CJG
Hilde Post
050-3674990/06-52659126
hilde.post@ggd.groningen.nl
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