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Jarigen
6 januari
6 januari
11 januari
12 januari
12 januari

Rick Boertien
6 jaar
13 januari
Kadir Sumbul
6 jaar
Jordy Jonkman
8 jaar
15 januari
Youri Grave
8 jaar
Dychelen de Palm
10 jaar
20 januari
Gwendolyn Akkerman 7 jaar
Malissia de Brito Silva 7 jaar
21 januari
Hamest Issa
8 jaar
Vince Ryan Tampung 8 jaar
24 januari
Lorenzo Martina
6 jaar
Alle jarigen van de komende weken willen we alvast van
harte feliciteren en een fijne verjaardag toewensen!
Een nieuw jaar
Allereerst willen we u het allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar. We zijn vandaag gestart in onze
nieuwe school en genieten van de ruimte die we hebben gekregen. Er zijn uiteraard nog een aantal
dingen die nog niet helemaal klaar zijn maar waar hard aan gewerkt wordt, bijvoorbeeld aan het
schoolplein. Deze zal in de zomervakantie verder opgeknapt worden waarna er meer ruimte is voor
bijvoorbeeld de fietsen van de kinderen.
We zullen u op de hoogte blijven houden van de vorderingen.
Uiteraard heeft u ook vernomen dat er in onze ‘oude’ buurschool De Swoaistee brand geweest is. In
het afgelopen weekend hebben we er samen voor gezorgd dat er groepen van de Swoaistee en de
SKSG in ons oude gebouw konden trekken waardoor ook deze groepen vandaag weer konden
starten.

Feestdag – muziekdag op maandag 12 januari
Op maandag 12 januari houden we onze opening van de
school voor onze ouders en kinderen in de vorm van een muziekdag. De kinderen gaan,
onder begeleiding van MaxMusic, muziekworkshops volgen en deze uiteindelijk presenteren aan de
ouders van onze school. Dit betekent dat alle ouders van harte welkom zijn op maandag 12 januari in
de grote zaal om 15.00 uur. De groepen presenteren dan datgene wat zij bij een van de workshops
gedaan hebben. Deze presentatie zal tot uiterlijk 16.00 uur duren wat betekent dat de kinderen ook
tot 16.00 uur naar school gaan. U bent van harte uitgenodigd om te komen kijken!
De kinderen hebben deze dag geen gym, maat nemen wel hun pauzehap en –drinken mee.
De groepen 5 t/m 8 worden gevraagd die dag gemakkelijke kleren en schoenen aan te doen in
verband met een van de workshops.
We verheugen ons op de muziekdag en zien u graag op maandag 12 januari om 15.00 uur!!!
Belangrijke gegevens

Belangrijke data

Voorzitter OC:
Minca Holman 5497891/ 06-15117707

Maandag 12 januari: Muziekdag!!!

Voorzitter MR:
Jeroen Smit
050-2804173

Donderdag 15 januari:
Wijkmanifestatie (zie achterkant)

TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk

Vrijdag 16 januari: nieuwsbrief

06-49493782

Jeugdverpleegkundige CJG
Hilde Post
050-3674505/0652659126
hilde.post@ggd.groningen.nl
Kiel 5-6, 9733 EB Groningen ● Postbus 9281, 9703 LG Groningen
Tel.: (050) 541 22 89 ● e-mail: info@tkompas.nl ● www.tkompas.nl

Nieuwsbrief van 5 januari 2015

Kiel 5-6, 9733 EB Groningen ● Postbus 9281, 9703 LG Groningen
Tel.: (050) 541 22 89 ● e-mail: info@tkompas.nl ● www.tkompas.nl

