Nieuwsbrief van 3 juni 2016

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

In deze nieuwsbrief vindt u onder een berichtje van de asielzoekerschool in Onnen waar wij een
bedrag voor gespaard en bij elkaar gebracht hadden. Ook vertellen wij iets over het concert van het
Leerorkest waar de kinderen uit groep 6 aan meewerken. Momenteel zijn wij hard bezig om de
formatie voor volgend jaar in orde te maken. Aan het einde van de maand hopen wij u hier meer
over te kunnen vertellen.
Jarigen
4 juni 2016 Hugo Hofstede 7 jaar
9 juni 2016 Julian Haaksema 6 jaar
4 juni 2016 Michelle Klootsema 7 jaar
9 juni 2016 Marley Jonkman 8 jaar
4 juni 2016 Luna Westra 10 jaar
11 juni 2016 Levjenio Terseimas 7 jaar
6 juni 2016 Joah Ceelen 5 jaar
11 juni 2016 Bo Hendriks 10 jaar
7 juni 2016 Judah Wubs 7 jaar
16 juni 2016 Amani Nur 9 jaar
7 juni 2016 Elnathan Jansen 8 jaar
19 juni 2016 Nathalie Hilbrandie 9 jaar
7 juni 2016 Simone Haaima 13 jaar
19 juni 2016 Eugenie Strickx 11 jaar
Wij wensen de jarigen een fijne verjaardag!
Vrije (marge)dag
Aanstaande woensdag hebben ALLE kinderen vrij in verband met een studie dag voor het team.
Fotograaf
Maandag 13 juni komt de fotograaf op bezoek. Dit schooljaar hebben wij gekozen voor fotograaf
Krüger uit Assen. Omdat alle kinderen en groepen op 1 dag gefotografeerd gaan worden is er geen
ruimte om foto’s te maken met jongere broertjes of zusjes die nog niet bij ons op school zitten.
Fietsen kapot of weg
De afgelopen tijd krijg ik meldingen binnen van kapotte fietsen. Een van de redenen is dat er fietsen
geplaatst worden naast elkaar buiten de rekken. Helaas zorgt dit voor het ‘domino-effect’ wanneer
er 1 fiets omvalt. Daarom graag de fietsen niet buiten de rekken plaatsen.
Ook blijven er de laatste tijd opvallend veel fietsen ’s nachts of in het weekend op het plein staan.
Het plaatsen van fietsen op ons plein gebeurt op eigen risico en het laten staan ook!
CITO-toetsen
Deze weken worden de CITO-toetsen afgenomen. Het is belangrijk dat de kinderen uitgerust en op
tijd kunnen starten en werken aan hun toetsen. Daarom hopen wij dat u uw kind(eren) op tijd laat
slapen en op tijd in de klas brengt. Tandartsbezoeken graag na schooltijd!
10 mooiste Bijbelverhalen
In de bijlage vindt u een oproep en uitleg over de ’10 mooiste Bijbelverhalen’. Tot en met zondag
kunt u hier nog uw stem op uitbrengen. Van harte aanbevolen!
Concert Leerorkest
Gedurende dit schooljaar heeft groep 6 muziekles gehad in het Leerorkest. Ieder kind heeft
instrumenten mee gekregen en geoefend op school tijdens de muziekles en thuis. Nu gaan alle
leerlingen van onze school en van een aantal scholen uit Haren samen een concert geven in de
sporthal in Lewenborg. Aanstaande zaterdag geven ze de uitvoering vanaf 16.45 uur. De ouders van
de kinderen en leerkrachten van ’t Kompas zullen gaan genieten van de uitvoering!
MR-lid
In de bijlage treft u een oproep aan om als MR-lid onze Medezeggenschapsraad te komen
versterken. U kunt zich aanmelden tot 12 juni!
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Even een berichtje vanuit de Asiel Zoeker School in Onnen
Net voor de Kerst kregen wij van jullie een prachtig cadeau: meer dan 2.000 euro en heel wat spulletjes om de
kinderen op onze school iets te schenken dat met sport en spel te maken heeft. Wij waren echt sprakeloos dat jullie
zo een enorme som geld bij elkaar hadden verzameld en aan ons wilden schenken!
Alle schoenen en ballen zijn rond de Kerst aan heel blije, dankbare kinderen overhandigd, maar over het besteden
van jullie grote, gulle gift hebben wij lang over nagedacht… En ineens wisten wij het: wij zijn de eerste week van
maart begonnen met een nieuwe taalmethode op school, een nieuwe manier om de Nederlandse taal zo snel en zo
goed mogelijk aan onze Arabisch, Farsi, Albanees, Somalisch of Tigrinya sprekende kinderen te leren. Wat de
methode, onder anderen, zo bijzonder maakt is dat wij nieuwe woorden maar ook de Nederlandse grammatica,
uitspraak en spelling aan de hand van bekende prentenboeken leren. En met jullie cadeau konden wij de nodige
prentenboeken aanschaffen waarmee de kinderen tegenwoordig Nederlands leren spreken, lezen en schrijven.
Gelukkig hebben wij nog wat geld over, die wij graag aan spelletjes willen besteden waarmee wij het rekenen kunnen
oefenen. Spelletjes zijn in de rekenles bij ons heel handig: natuurlijk om te oefenen met tellen, met sommen maken,
met ordenen en bouwen bij voorbeeld , maar spelletjes helpen ook om samen een hechte klas te worden. Dat is best
moeilijk , om een band met elkaar op te bouwen wanneer de klas elke week verandert. En toch is het heel belangrijk
om snel een beetje vrienden van elkaar te worden, want anders kun je niet goed met elkaar leren.
Dus al met al, lieve mensen van ’t Kompas, wij zijn jullie nogmaals heel dankbaar voor jullie inspanningen en jullie
cadeau aan ons.
Namens het hele team en de leerlingen van CBS De Borg in Onnen, hartelijk dank!
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Margedag
alle kinderen zijn vrij
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