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Jarigen

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

27 september Giovanni Bakker 4 jaar
5 oktober Norah Werksma
27 september Alysha Venema
8 jaar
6 oktober Joey Tampung
1 oktober
Darja Hartman
10 jaar
6 oktober Juliën Royal
4 oktober
David de Nooyer 8 jaar
6 oktober Riqufjeno Van Brakel
4 oktober
Evelien de Graaf 10 jaar
7 oktober Evi Heringa
4 oktober
Sven de Graaf
10 jaar
7 oktober Maura Klöpping
We wensen de jarigen een fijne verjaardag!
Informatie van de brugfunctionaris

7 jaar
4 jaar
4 jaar
10 jaar
5 jaar
9 jaar

Beste ouder(s),
Sinds dit schooljaar ben ik (Wessel Steendam) de brugfunctionaris bij ons
op school.
Heeft u vragen over de vergoeding voor sport- of muzieklessen,
de aanvraag van het TOS formulier of andere zaken wat betreft
vergoedingen voor uw kind. Klop dan gerust eens bij mij aan. Ik ben
iedere dinsdag voor u beschikbaar.
Onder het kopje Kindpakket kunt u meer informatie vinden over de zaken
waarmee de brugfunctionaris u kan helpen.
Kijk voor meer informatie over het kindpakket op http://gemeente.groningen.nl/minimaloket
Bericht vanuit de TMO
Aangezien de overblijf blijft groeien en we daardoor minder plek hebben in het lokaal, hebben we de
indeling van de groepen veranderd. Groep 3 gaat voortaan samen met groep 1 en 2.
Dat betekend dat de groepen 1, 2 en 3 eerst buiten gaan spelen en daarna gaan eten.
De groepen 4, 5, 6, 7 en 8 gaan eerst eten en daarna naar buiten.
Enthousiaste overblijfkrachten gezocht!
We zijn opzoek naar nieuwe overblijfkrachten. Het gaat voornamelijk om de maandag, dinsdag en
donderdag van 11:30 - 13:30 uur. Je eet gezamenlijk met de kinderen een broodje en houdt toezicht
op het plein tijdens het buitenspelen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Annemieke van Dijk op telefoonnummer:
06 – 49 493782 of per e-mail: a.vandijk@sksg.nl
Herinnering brief ouderbijdrage
U heeft kortgeleden een envelop met een brief over de ouderbijdrage ontvangen. Van een aantal
ouders hebben we deze al weer terug ontvangen. Hartelijk dank hiervoor. Helaas nog niet van
iedereen. Heeft u dit nog niet gedaan, zou u dat dan zo snel mogelijk willen doen?
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage namens alle kinderen van ’t Kompas.
Informatie voor mensen die een vergoeding van de gemeente krijgen. U heeft daarover een brief
gekregen van de gemeente. Om deze vergoeding te krijgen, moet u deze brief inleveren. Dit kan op
twee manieren:
1. Inleveren via de school. De brief moet voor 1 december 2015 ingeleverd zijn. Daarna kan de school
de brief niet meer aannemen. Ouders die voor deze optie kiezen hoeven geen ouderbijdrage en
schoolreisgeld meer te betalen!
2. Inleveren bij de dienst SOZAWE. Ouders die voor deze optie kiezen, betalen eerst zelf de
ouderbijdrage en het schoolreisgeld.
Oud papier?
Weet u dat u dit elke schooldag in kan leveren op school?
De container staat in de school onder de trap. Via de hoofdingang, grote zaal naar rechts, langs de
koffiekamer. De opbrengst komt ten goede van de school. Tevens kunt u ook lege baterijen inleveren
op school.
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Verlichtingsactie vrijdag 16 oktober
Wij doen mee met de ANWB Lichtbrigade!
Binnenkort gaat de wintertijd weer in. Dat betekent dat veel van onze leerlingen weer in het
donker op de fiets naar school gaan. Wist u dat het risico om in het donker te worden aangereden met 20% afneemt wanneer een fiets goed verlicht is? Daarom doen wij mee
met de ANWB Lichtbrigade fietsverlichtingsactie.Op vrijdag 16 oktober gaan wij met een
aantal vrijwilligers de fiets van alle leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 controleren op goede
fietsverlichting en een aantal andere veiligheidsaspecten. Kunt u ervoor zorgen dat uw kind die dag met de fiets naar
school komt? Ook zoeken wij nog vrijwilligers die ons willen meehelpen. U kunt uw aanwezigheid doorgeven aan de
leerkrachten van groep 6,7, en 8 en bij meneer Tonnie. Samen maken we het verkeer veiliger en zijn alle fietsen weer
klaar voor de wintertijd!
Koken uit de schoolmoestuin
Het is weer oogsttijd en de schoolmoestuin staat vol met heerlijke verse groenten. Maar wat maak je daar zoal mee?
Op 14, 21 en 24 september hebben de kinderen uit groep 6 en 7 samen gekookt met de groenten uit de tuin.
Tijdens de lessen leren ze van alles over koken, groenten snijden en gezond eten. Ook maken ze kennis met
verschillende producten en smaken. Na het koken gaan ze samen aan tafel. Iedereen krijgt de recepten mee naar huis
zodat ze ook thuis kunnen laten zien wat ze hebben geleerd. Op 28 september zullen ze voor het laatst koken.
Koken uit de schoolmoestuin is een initiatief van de gemeente Groningen en Lokaal & Lekker en stimuleert gezonde
voeding op school.
Gymkleding
Beste ouder(s), verzorger(s),
In verband met de hygiëne en veiligheid vragen wij u er voor te zorgen dat de gymkleding van uw zoon/dochter in
orde is. Bij lang haar, gebruikt de leerling een elastiek in het haar. Sieraden worden afgedaan en in de kleedkamer
bewaard. Een korte broek en t-shirt en schoeisel met een rubberen zool zijn voldoende. Geen stoffen turnslofjes,
want daarmee glijden de kinderen uit. Op school staat bij juf Harma een mand met gymkleding en schoenen. Indien
nodig kunt u uit deze mand kleding halen. Wanneer uw zoon/dochter uit deze kleding is gegroeid, kunt u het ruilen
voor een andere maat. Wilt u hier gebruik van maken, vraag juf Harma hier naar.
Vriendelijke groet, Marjolein Wildeboer, vakleerkracht gym.
Video-opnames
Verscheidene leerkrachten op onze school doen een opleiding. Hiervoor worden soms video-opnames in de groep
gemaakt ter ondersteuning van de opdrachten die zij moeten doen. Deze opnames worden alleen door en voor de
opleiding gebruikt. Mocht u hiertegen zwaarwegende bezwaren hebben dan kunt u dit doorgeven aan juf Josha
via de mail (info@tkompas.nl), telefonisch (5412289
Belangrijke gegevens
of door haar even te spreken.
Voorzitter OC:
Minca Holman 5497891/ 06-15117707
TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk
06-49493782
(ma,di,do van 11.30-13.30 uur)
Buurtwerker:
Lala Sambo

0505446867/ 0642734556

Voorzitter MR:
Jeroen Smit

050-2804173

CJG-consulent:
Hennie Mulder 06 13 19 77 59, h.mulder@kidsfirst.nl
Jeugdverpleegkundige CJG:
Hilde Post
050-3674990/06-52659126
hilde.post@ggd.groningen.nl

Koffieochtend
Elke vrijdag bent u van harte
welkom in onze koffiekamer
een kopje koffie of thee! Het is
een mooi moment om even bij
te kletsen, mensen te leren
kennen en tijd te nemen voor
elkaar.
Belangrijke data
Vrijdag 2 oktober
Maandag 5 oktober
Vrijdag 9 oktober

Lala Sambo op school
Dag van de leraar
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