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Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Jarigen
16 februari 2016 Esmée Vesper 6 jaar
19 februari 2016 Sofie Westra 7 jaar
18 februari 2016 Joy-Linn Brouwer 6 jaar 21 februari 2016 Milan Koopmans 10 jaar
18 februari 2016 Dilan Paffen 6 jaar
25 februari 2016 Remco Prins 11 jaar
19 februari 2016 Lateisha Prins 4 jaar
Wij wensen de jarigen een fijne verjaardag!
Wat doen we met de uitslagen van de CITO-toetsen?
In de afgelopen weken hebben we bij de kinderen CITOtoetsen afgenomen. Deze toetsen helpen ons
bij het volgen van de ontwikkeling van uw kind. De CITOtoetsen geven ook inzicht in de prestaties
van uw kind ten opzichte van de prestaties van kinderen van dezelfde leeftijd in Nederland. We
volgen uw kind echter ook door middel van observaties, gesprekken met uw kind en u, het bekijken
van het werk van uw kind en de methodetoetsen die gemaakt zijn. Door al deze informatie samen te
voegen kunnen we uw kind in beeld brengen en helpen om verder te komen in zijn of haar
ontwikkeling.
We bekijken niet alleen de resultaten van elk kind afzonderlijk, maar ook op groeps- en schoolniveau.
Daarmee kunnen we bijvoorbeeld bekijken of de nieuwe spellingmethode effect heeft. Ook kunnen
we bekijken waar nog ontwikkelpunten zijn. Alle leerkrachten bespreken de ontwikkeling van de
kinderen met de intern begeleider met als doel om te kijken wat een kind nodig heeft om verder te
ontwikkelen. Met het team bespreken we de schoolresultaten en bekijken we wat de leerkrachten
nodig hebben om de kinderen verder te laten ontwikkelen.
Tijdens de 10-minutengesprekken kunt u het rapport van uw kind met de leerkracht bespreken en zal
de leerkracht u uitleggen welk beeld hij/zij heeft gekregen over de ontwikkeling van uw kind in de
afgelopen periode.
Weggeefkast staat de komende maanden in de onderbouw
De weggeefkast staat inmiddels een aantal maanden bij ons in school. Het idee achter deze kast is
dat het zonde is om iets weg te doen als iemand anders het goed zou kunnen gebruiken. Alle ouders
en leerkrachten mogen hier spullen voor inbrengen, die uiteraard niet stuk zijn en nog goed zijn voor
gebruik. Naast kinderkleding, kinderboeken en speelgoed mag u nu ook spullen inbrengen die u zelf
over hebt of bij het opruimen tegen bent gekomen waar u zelf niets meer mee doet. Het is de
bedoeling dat ouders (geen kinderen) spullen meenemen uit de kast. Dus heeft u spulletjes, dan
graag bij ons afgeven. Dit is dagelijks mogelijk van 08.25 u – 08.45 u bij juf Harma
De komende maanden zal de weggeefkast in de onderbouw staan (naast de grote mensen wc)
Korfbalsportdag een succes!
Maandag 8 februari vond de Bslim sportdag voor kinderen uit groep 4 en 5 plaats. Dit jaar stond de
sport korfbal centraal. Een totaal van 480 leerlingen namen deel aan dit sportevenement!
Voor deze Bslim sportdag was er samenwerking gezocht met zowel de scholen als de
sportvereniging. Korfbalvereniging CKV Rond om d’Olle Grieze (ROG) zorgde bijvoorbeeld materialen
en 2e en 3e jaars studenten van het Alfa College Sport & Bewegen hielpen mee in de organisatie en
uitvoering.
De kinderen van OBS Oosterhoogebrug, OBS De Vuurtoren, CBS ’t Kompas, OBS De Driebond en De
Swoaistee werden door deze enthousiaste studenten langs diverse spelletjes en korfbalwedstrijden
begeleid. Ook was er fruit en water als gezonde snack voor de sportertjes.
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Activiteiten en versnaperingen dankzij uw ouderbijdrage in het schooljaar 2015-2016
Bij binnenkomst ziet u ze heel snel: de groene en blauwe luizencapes waar iedere leerling zijn/haar eigen jas, en in de
winter ook muts, handschoenen en sjaal, in kwijt kan. Met Sint Maarten hebben alle leerlingen iets lekkers
ontvangen. Kort daarop waren alle schoentjes heerlijk gevuld. Ook onze goede man, die in december langs kwam,
had lekkers en kadootjes meegebracht. In de onderbouw voor elk kind een verrassing en in de bovenbouw iets leuks
voor de hele klas. Er was een mooie kerstviering met allerlei heerlijkheden door u gemaakt. Drinken en een kleine
attentie met een wens erin zijn vanuit de ouderbijdrage betaald.
VOOR OUDERS DIE NOG NIET BETAALD HEBBEN: MAAK GAUW UW OUDERBIJDRAGE OVER!
Zo kunnen we alle activiteiten en feesten bijzonder en onvergetelijk maken. U kunt het bedrag van 22 euro per

kind zelf overmaken naar rekeningnummer: NL69RABO03294.34.675 t.n.v. VCOG ’t Kompas inz.
Oudercommissie, onder vermelding van naam en groep van uw kind. De oudercommissie.
OUD PAPIER
Krijgt u ook elke week reclamefolders? Heeft u ook regelmatig een doosje vol met oud papier? U weet niet waar u er
mee heen moet? Weet u dat u dit ook kan inleveren op school? Zodoende ontvangt de oudercommissie er een kleine
bijdrage voor. Wat wordt er met dit geld gedaan? Het gaat naar speelgoed voor in de klas/ op het schoolplein en
drinken en/of lekkers bij activiteiten. Dus als u ook weer oud papier heeft, neem het mee naar school!
Alle leerlingen, en dus ook uw kind, zijn er blij mee. Voor de ouders die elke week een tasje of doosje meebrengen
naar school. Heel hartelijk dank! U kunt de papiercontainer vinden onder de trap naast de docentenkamer. Elke
vrijdag wordt deze geleegd. We rekenen ook op uw bijdrage.
Samen zeker en weerbaar
Een kind met zelfvertrouwen, een kind dat zichzelf durft te uiten op een passende manier en een ontspannend
contact tussen jou en je kind. Wil je dat ook ? Wil je weten waar jou invloed ligt, wat jij kunt doen als ouder ?
Meld je dan aan voor `Samen zeker en weerbaar ` voor ouders en ga aan de slag met je vraag. Een vervolgcursus is
mogelijk. Start: maart 2016. Wanneer: exacte datum nog niet bekend. Locatie: huiskamer van WIJ locatie, Anker 14
Kosten: er zijn geen kosten aan verbonden voor ouders/ opvoeders, maximaal 10 ouders
Deelname alleen bij opgave: bij hennie.mulder@wij.groningen.nl telefoon 06-29176093
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Leerorkest
Zaterdag 6 februari vond de repetitie van het
Leerorkest in onze school plaats. Zo’n 100 kinderen
van 3 scholen (2 scholen uit Haren en onze school)
repeteerden voor de grote uitvoering in juni.
Aan het eind van de middag konden ouders even
komen luisteren. Hier maakten veel ouders van de
kinderen gebruik van. Er werd mooi gemusiceerd en
gezongen!
Belangrijke data
Maandag 22 februari
10-minutengesprekken
Dinsdag 23 februari
met rapporten
Vrijdag 26 februari
Nieuwsbrief
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Dinsdag 8 maart
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