Nieuwsbrief van 16 januari 2015
Jarigen
20 januari Gwendolyn Akkerman
21 januari Hamest Issa
24 januari Lorenzo Martina

7 jaar
8 jaar
6 jaar

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

We wensen deze 3 jarigen een fijne verjaardag!
Instroomgroep
Bij het begin van het nieuwe jaar zijn we ook begonnen met een nieuwe instroomgroep. Deze groep 1c
is gestart als een kleine groep en zal langzamerhand groeien met de kleuters die vanaf januari 4 jaar
geworden zijn. Juf Eva en juf Nathalie zijn de juffen van deze kinderen.
Verkeersveiligheid
Wanneer u met de auto uw kinderen komt brengen, willen we u met klem vragen om de auto in de wijk
neer te zetten. We constateren momenteel dat veel auto’s aan de Valreep voor de school parkeren wat
tot gevaarlijke situaties leidt. We vragen uw medewerking hierin zodat iedereen, met de fiets, auto of
lopend, op een veilige manier op school kan komen.
Fietsenrekken
Zoals u gemerkt heeft zijn er extra fietsenrekken geplaatst op het schoolplein. Er zijn fietsenrekken
direct om de hoek van de muur bestemd voor de groepen 1-2 en fietsenrekken bij het schuurtje en
tegen de rode muur voor de groepen 3-8. Het is de bedoeling dat de kinderen de fietsen in de rekken
zetten zodat de ruimte op het schoolplein verder leeg blijft.
Ouders kunnen hun fietsen los op het plein zetten en voor het hek van het plein (aan de buitenkant).
Muziekdag
Maandag 12 januari hebben we de Muziekdag gehad als opening van onze school. Dat was een groot
succes. Alle kinderen hebben twee workshops gehad, variërend van rap, musical, percussie tot
stemsterren. ’s Middags presenteerden de kinderen een van de workshops aan de ouders. In de grote
zaal was een podium opgebouwd en de kinderen en ouders konden zo alle bijdragen zien. Aan het einde
van de presentatie kregen de kinderen een fluit mee.
Zowel de kinderen als de leerkrachten hebben genoten van de workshops en hebben plezier gehad bij
het maken van muziek!
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Kinderraad Wijkmanifest
Op donderdag 15 januari 2015 is door
de kinderraad het wijkmanifest
gepresenteerd aan de
wijkwethouder Matthias Gijsbertsen.
In de kinderraad zitten 4 leerlingen van
onze school. In de volgende nieuwsbrief
zullen zij informatie geven over
dit manifest.

Zwangerschapsverlof juf Marloes
Juf Marloes van groep 1/2c is sinds eind december met zwangerschapsverlof. Juf Céline Heerkes vervangt haar op de
maandag t/m donderdag. Op de vrijdag is zij de vaste leerkracht van groep 1/2 c.

VASTE ACTIVITEITEN IN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN
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
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