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Jarigen

De jarigen voor de komende weken zijn:
2 november
3 november
3 november
4 november
6 november

Lois Konijn
Elena MZ Balili
Jayden van de Leuv
Destan Kurt
Gabriël van Beek

5 jaar
7 jaar
9 jaar
5 jaar
9 jaar

12 november
13 november
14 november
17 november
17 november

Mirjam Seinen
Leon Grave
Quincy Ax
Kimberley de Jonge
Gilany Daalman

9 jaar
5 jaar
6 jaar
10 jaar
5 jaar

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag!
Wedstrijd kwaliteitsimpuls
Zoals u weet, hebben we op onze school een leerlingwedstrijd gehad waarbij het idee van Mirjam,
Kimberley, Daimy, Kim en Leonie gewonnen had. Zij willen graag (veel) muziekinstrumenten op
school en cursussen voor de leerkrachten waarbij zij muziekinstrumenten leren bespelen zodat zij
weer muziekles aan kinderen kunnen geven. Dit idee heeft hierdoor 10.000 euro gekregen waardoor
dit uitgevoerd kan worden. Afgelopen woensdag zijn de meiden naar de Dom Helder Camaraschool
geweest waar zij hebben gestreden tegen de 9 andere scholen en hun ideeën voor een ‘bonus’ van
5000 euro. Ze hadden een flitsende presentatie waarin ze vertelden waarom ze dit plan hebben en
waarvoor ze de extra 5000 euro willen besteden. Ook hebben ze zelf muziek gemaakt; ze hebben de
‘cupsong’ samen gezongen en uitgevoerd. Het was een fantastische presentatie en de groep is
uiteindelijk tweede geworden!! We zijn daar als team heel erg trots!!
Wij gaan samen ontbijten!
We doen mee aan de 11e editie van Het Nationaal Schoolontbijt! Op vrijdag 8 november mogen alle
leerlingen naar school komen zonder thuis te hebben ontbeten. Want dat doen we met z'n allen op
school. Zo laten we samen zien hoe belangrijk het ontbijt is. Uw kind moet die dag een bord, bestek
en mok meenemen!
Ontbijten is broodnodig. Een ontbijt helpt het lichaam op gang en voorkomt bij leerlingen
concentratieproblemen op school. Ook is een goed ontbijt belangrijk voor een goede stoelgang en bij
het nastreven van een gezond gewicht. Het Nationaal Schoolontbijt laat kinderen, hun ouders en hun
leerkrachten het belang zien van het ontbijt als de beste start van de dag. Zowel het
Voedingscentrum als de Maag Lever Darm Stichting juichen het initiatief toe.
Goede doelen
Bij de 11e editie kiest Het Nationaal Schoolontbijt voor War Child als goed doel. War Child helpt
wereldwijd kinderen in oorlogsgebieden. In creatieve workshops leren ze omgaan met de gevolgen
van geweld. Muziek speelt in deze programma's een belangrijke rol.
Met de symbolische bijdrage van € 0,25 per ontbijt steunen scholen naast War Child ook Bake for
Life. Bake for Life bouwt bakkerijen in de derde wereld en biedt daarmee een beter bestaan voor
gehandicapten, oorlogsslachtoffers, wezen, alleenstaande moeders en schoolverlaters.
Sint Maarten
Maandag 11 november is het weer zo ver, Sint-Maarten!
Alle kinderen zijn weer druk aan de knutsel geweest en hebben weer een eigen lampion gemaakt.
Maandagmiddag zullen de kinderen met hun eigen lampion gaan lopen op school. U bent van harte
welkom om de zelfgemaakte lampionnen te komen bewonderen. Er zal tussen 14:30 uur en 15:00
uur gewandeld worden. Bij mooi weer gaan we lekker naar buiten en kunt u met de kinderen
meewandelen en zingen, bij slecht weer kunt u de kinderen, het gezang en hun lampionnetjes
binnen bewonderen. We hopen dat u allemaal komt.
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Inspectiebezoek
Gisteren, donderdag 31 oktober, heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht op onze school. De rapportage
over dit onderzoek moet nog plaatsvinden, maar we kunnen u in ieder geval vertellen dat we in het
basisarrangement blijven. Dit betekent dat de schoolvoldoende heeft gescoord en over ongeveer 4 jaar weer een
bezoek van de inspecteur kan verwachten. Daar zijn we heel trots op en blij mee! U zult na de rapportage meer
informatie krijgen over de verschillende punten die bekeken zijn door de inspectie.
4 Mijl
Afgelopen zondag 13 Oktober hebben deze 10 toppers meegelopen aan de 4-mijl van Groningen.
Naam:
Startnr:
Eindtijd:
1:
Badr Bentine
14195
31.52
2:
Bram Krook
14197
31.55
3:
Mika Janssens
14198
38.08
4:
Glenn v/d Berg
14196
40.05
5:
Bjorn v/d Veen
14200
42.22
6:
Thijs v/d Veen
14202
42.52
Kimberley de Jonge
14205
42.52
7:
Marit v/d Molen
14203
45.05
8:
Ilse Grasdijk
14206
45.11
Mirjam Seinen
14204
45.11
Begeleiders:
Jeroen v/d Veen
25.09 ( eigen startbewijs)
Han Janssens
38.09
Titia
41.07 ( eigen startbewijs)
Jarno v/d Berg
41.31
Gerard Krook
? ( zonder kind over finish, Thijs en Marit in)
Margriet v/d Molen
45.05
Alle kinderen hebben een uitstekende prestatie geleverd en zichzelf overtroffen.
Het was weer een zeer geslaagde 4-mijl!
Sportieve groet,
Margriet van der Molen

Opvoeden van een tweeling, een vak apart
Tijd:
10.00 tot 12.00 uur
Data:
zaterdag 9 november
Locatie:
huiskamer van het CJG
Een ochtend voor ouders van tweelingen, om ervaringen uit te wisselen over
hoe het is om een tweeling op te voeden

Belangrijke gegevens
Voorzitter OC:
Minca Holman 5497891/ 06-15117707

Belangrijke data!!!!!!!!!!!!

Voorzitter MR:
Anja Vonck
050-3114036

8 november: Nationaal Schoolontbijt

TMO-coördinator:
Linda Dijkema 06-49493782

4 en 5 november: 10-minutengesprekken

11 november: Sint Maarten
15 november: nieuwsbrief

Jeugdverpleegkundige CJG
Hilde Post
050-3674505/06-52659126

hilde.post@ggd.groningen.nl
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