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Jarigen
3 december
5 december
5 december
7 december
9 december
9 december
10 december
11 december
13 december
14 december
15 december

Chelsey van de Leuv
7 jaar
Evelyne Kunnen
11 jaar
Mike Kunnen
11 jaar
Silvano Renkema
5 jaar
Sem Bloem
7 jaar
Jordan Abrahamzen
9 jaar
Wesley Zijlstra
5 jaar
Mandy van der Graaf 11 jaar
Esther Holman
8 jaar
Fabio Kuperus
7 jaar
Ahmed Sallam
10 jaar
Alle jarigen van de komende weken willen we alvast van
harte feliciteren en een fijne verjaardag toewensen!

De verhuizing
Langzamerhand komt de daadwerkelijke verhuizing van ’t Kompas naar de Valreep steeds dichterbij.
We proberen ervoor te zorgen dat dit zo goed en zo rustig mogelijk zal gaan gebeuren. U zult echter
wel een aantal dingen kunnen merken, onder andere dat we dit jaar zeer zuinig zijn met het versieren
van de school in Kerstsfeer. Zo komt er in de grote zaal een kerstboom maar in de klaslokalen niet.
In de laatste week voor de kerstvakantie worden de digiborden en de computers al overgezet naar het
nieuwe gebouw en beginnen we samen met de kinderen met het inpakken van de dozen. Op
donderdag 18 december zullen de verhuizers beginnen met de voorbereidingen voor de verhuizing en
op vrijdag 19 december zijn de kinderen de hele dag vrij zodat de verhuizing van start kan gaan. Het
team zal in de kerstvakantie ervoor zorgen dat de nieuwe school er klaar voor is om maandag 5 januari
iedereen weer te ontvangen in zijn/ haar groep.

Bezichtiging nieuwe schoolgebouw
Op vrijdag 12 december gaan de leerkrachten met de kinderen het nieuwe schoolgebouw bekijken.
Aansluitend bent u van harte welkom om de kinderen op te halen uit/ van de nieuwe school.
De onderbouw gaat van 11.30 tot 12.00 uur naar de nieuwe school. Om 12.00 uur kunnen de ouders
van de onderbouw hun kinderen daar ophalen (ingang aan de Valreep).
De bovenbouw gaat van 14.30 tot 15.00 uur naar de nieuwe school. Om 15.00 uur kunnen de ouders
van de bovenbouw hun kinderen daar ophalen.
Kerstviering
Maandagavond 15 december vieren we Kerst in de Emmauskerk met de groepen. Informatie hierover
ontvangt u zo spoedig mogelijk.
Sinterklaas
Zoals u in de brief die vorige week is uitgedeeld hebt
kunnen lezen komt Sinterklaas aanstaande vrijdag bij ons op school.
Die dag blijven de groepen 5 t/m 8 op school tot 13.30 uur.
De kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen voor de lunch.
In de bijlage vindt u nogmaals de brief.
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Nieuwe telefoonnummers
De laatste tijd merken we dat we niet altijd de nieuwste telefoonnummers hebben bij ziekte van kinderen. Hierbij het
dringende verzoek om verandering van telefoonnummers, adres etc. door te geven aan de leerkracht van uw
kind(eren)!!!
Nieuws van de MR
Zoals elke vergadering hebben we nu weer drie onderwerpen uit passend onderwijs behandeld en doorgesproken.
Een ander belangrijk punt was een eerste een blik op de uitslagen van de pas gehouden enquête. Teleurstellend is de
respons van de ouders op deze enquête. Ik hoop echt dat dit een stuk hoger zal zijn een volgende keer. We gaan de
volgende vergadering wat dieper in op de uitslagen en wat ze betekenen voor onze school. Natuurlijk is ook de
verhuizing aan bod geweest en alles loopt volgens plan. Ik heb al even mogen kijken in de nieuwe school en ik ben
onder de indruk :-), wat krijgen we een mooi schoolgebouw straks in januari! Wil je meer weten wat er in de MR
gebeurt? Kijk dan op de website van het ’t Kompas voor de notulen van elke vergadering of vraag een van de ouders
uit de MR : Jeroen Smit (ouder groep 6), Arjan Konijn (ouder groep 1,3 en 5) en Gerard Krook (ouder groep 7).
Video-opnames tijdens de gymles in verband met onderzoek
Het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen doet in samenwerking met de Universiteit
Groningen onderzoek naar de interactie tussen de docent bewegingsonderwijs en de leerlingen. Met dit onderzoek
wordt gezocht naar handvaten voor de docent bewegingsonderwijs om zijn interacties beter af te stemmen op
individuele behoeften van leerlingen. Hoe kan de docent bewegingsonderwijs het talent, dat in ieder kind aanwezig
is, het beste aanspreken?
Voor dit onderzoek zullen er verschillende video-opnames gemaakt worden in de gymlessen van groep 6, 7 en 8. De
focus van deze opnames ligt op het handelen van de docent, maar vanwege de interactie zullen er ook kinderen in
beeld komen. Het beeldmateriaal zal echter niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan onderzoek en
onderwijs. Mocht u echter bezwaar hebben tegen de video-opnames in de klas van uw kind, dan kunt u dat
doorgeven aan de directeur, Josha Veger (info@tkompas.nl)
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