Nieuwsbrief van 23 maart 2016

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de vervanging van juf Eva, uitleg over het huiswerkbeleid
en heelys in de school, een oproep om te komen helpen bij de Koningsspelen en bij het LOT.
Jarigen
24 maart 2016 Ruben Vonck 7 jaar
7 april 2016 Nina Kranenburg 6 jaar
24 maart 2016 Roemello Doornbos 9 jaar
8 april 2016 Ian Mensink 4 jaar
25 maart 2016 Lilly Sallam 5 jaar
8 april 2016 Anna de Bruine 10 jaar
27 maart 2016 Julian Dekker 7 jaar
8 april 2016 Luna Janssens 10 jaar
28 maart 2016 Norah Zandbergen 9 jaar
9 april 2016 Elise Keijzer 5 jaar
29 maart 2016 Yesenia Zuidema 4 jaar
9 april 2016 Letisia Abrahamzen 12 jaar
31 maart 2016 Jhaniel Nolasco 5 jaar
10 april 2016 Alina Hartholt 4 jaar
5 april 2016 Briyan Emmens 4 jaar
10 april 2016 Niranne Al- Hawari 9 jaar
6 april 2016 Vayron van der Smitte 6 jaar
10 april 2016 Badr Sallam 10 jaar
7 april 2016 Richantely Wisniewski 6 jaar
Wij wensen de jarigen een fijne verjaardag!
Zwangerschapsverlof
Afgelopen week is juf Eva met zwangerschapsverlof gegaan. Juf Céline staat nu de hele week voor
groep 3B. Op de woensdag en donderdag zal juf Jorith Severina in groep 1/ 2 C staan en op vrijdag
staat juf Naziha Ras voor groep 6. In deze nieuwsbrief stelt juf Jorith zich voor, in de volgende
nieuwsbrief zal juf Naziha zich voorstellen.
Hallo, ik ben Jorith Severina en ik woon met mijn man en tweejarige dochter in de wijk Beijum. Ik ga
op de woensdagen en donderdagen groep 1/2C lesgeven. Ik heb invalwerk gedaan op verschillende
scholen waarbij ik aan kleuters heb lesgegeven en aan middenbouw groepen. Ik heb al kennis
gemaakt met de kinderen van groep 1/2C en een aantal ouders. Ik heb er zin in om met de kinderen
aan de slag te gaan en leuke, leerzame dagen tegemoet te gaan. Naast mijn werk ben ik graag met
foto's en fotoboeken bezig en ik ben graag buiten. Tot ziens in de klas!
Groeten,
Jorith
Paasviering
De Paasviering is morgen, donderdag 24 maart. Bij de Paasviering hoort ook dit jaar weer een
Paaslunch. Deze wordt verzorgd door school. Zou u uw kind bord, beker en bestek mee kunnen
geven op deze dag? Verder zal er als de kinderen vrij zijn om 14:00 uur een tentoonstelling van het
Paasverhaal in de grote zaal te bewonderen zijn. U kunt deze met uw kind komen bekijken vanaf
14:00 uur. Alle kinderen gaan tot 14.00 uur naar school (dus ook groep 1)!
Huiswerkbeleid
Het onderwijs op onze school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert een bijdrage aan het bereiken
van dat doel. Huiswerk is verbonden met de activiteiten in de lessen. Daarom wordt huiswerk ook
wel gezien als ‘uitbreiding van de leertijd’. Bij het geven van huiswerk in de hoogste groepen speelt
daarnaast nog een ander motief een rol: de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Het is hier
een voorbereiding op het maken van huiswerk voor veel meer vakken dan de leerlingen in het
basisonderwijs gewend zijn. Tevens doet het een beroep op de zelfdiscipline die daarvoor nodig is.
Op ‘t Kompas wordt er in de groepen 3-8 huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we
werk dat vanuit de school wordt meegegeven en waarvan verwacht wordt dat het door de kinderen
thuis gedaan wordt. Dit bevordert het leerproces van de kinderen en is tevens voor de ouders een
hulpmiddel om de schoolse prestaties van hun kind(eren) te kunnen volgen. Huiswerk ligt in het
verlengde van het leerproces dat in de klas gestart is. Wij hebben in het huiswerkbeleid vastgelegd
op welke wijze en wat we als huiswerk mee geven en op welke wijze de school omgaat met huiswerk
maken. Het huiswerkbeleidsstuk sturen we hierbij ter kennisgeving mee met de nieuwsbrief.
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Vrijdag 22 april – Koningsspelen
Als sportieve en gezonde school doen we ook dit jaar weer mee aan de Koningsspelen! Op vrijdag 22 april gaan de
kinderen uit groep 1-4 allerlei spellen doen rondom de school. Groep 5-8 krijgen gastlessen van verschillende
verenigingen in de sporthal, gevolgd door een speurtocht in de wijk. Op deze dag hebben we uw hulp nodig als
begeleider van een groepje of bij een spel. Voor groep 1-4 hebben we 24 ouders nodig, van 8:30-12:00u. Voor groep
5-8 hebben we 15 ouders nodig van 10:00-12:30u. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht. Met uw hulp maken
we er weer een mooie, sportieve dag van!
LOT (luizen opsporings team) zoekt versterking!
Ouders/verzorgers/opa’s en oma’s,
We zijn op zoek naar u!
Wat wordt er van u verwacht tijdens het helpen bij een controle?
Na elke vakantie die een week of langer duurt controleren we alle kinderen van de school.
Zo’n 4 weken later doen we een nacontrole.
Dus 4 x per jaar een controle en 4x een nacontrole. Aanmelden kan via juf Josha.

Heelys
We zien steeds meer kinderen met Heelys, schoenen met wieltjes, op school komen. Het is natuurlijk heel erg leuk
om je al rollend naar school te laten glijden. Op zich vinden wij dit op het schoolplein geen probleem maar binnen in
school staan wij dit niet toe. Dat geldt voor skeelers, rolschaatsen en dus ook voor heelys. De vloeren beschadigen
door de rolletjes en bovendien is een ongelukje zo gebeurd. We vragen u daarom om uw kind aan te leren hoe de
wieltjes uit de zool kunnen worden gehaald zodat uw kind onder schooltijd gewoon op de schoenen kan lopen (en
niet op de voorvoeten). De wieltjes mogen tijdens het buitenspelen weer teruggeplaatst worden in de zolen.
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