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Jarigen
15 januari 2016
19 januari 2016
19 januari 2016
20 januari 2016

Youri Grave
Yamari Reilink
Ryan Brinkman
Gwendolyn Akkerman

9 jaar
4 jaar
5 jaar
8 jaar

21 januari 2016 Hamest Issa
24 januari 2016 Lorenzo Martina
25 januari 2016 Jaelhan Laken

9 jaar
7 jaar
5 jaar

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Wij wensen de jarigen een fijne verjaardag!
Eerste week in januari
We zijn dit kalenderjaar gestart met een zeer bijzondere week; 3 dagen ijsvrij door de gladheid. We
zagen kinderen schaatsen over de straten of sleetje rijden over de weg. De school was praktisch
onbereikbaar zonder glibberen en glijden. We danken u nogmaals van harte voor uw begrip! Deze
komende weken zijn we bezig met het afnemen van de CITO-toetsen. Het is belangrijk dat de kinderen
uitgerust en op tijd (!) op school komen.
Even voorstellen
In de nieuwsbrief van 4 januari heeft u kunnen lezen dat ik een nieuw gezicht ben binnen de school.
Mijn naam is Marieke Hoogma en ik kom de komende tijd ondersteunende
taken voor de directie uitvoeren. Ik zal dit gaan doen op de maandagochtend
en donderdag. Daarnaast ben ik op dinsdag en woensdag werkzaam als
teamleider op de Dom Helder Camaraschool in Beijum, ook een VCOG school.
Ik werk onderhand al weer veertien jaar voor de VCOG, de tijd vliegt.
Veertien jaar geleden ben ik begonnen als vakleerkracht gymnastiek,
daarna ben ik groepsleerkracht in de bovenbouw geworden en de laatste anderhalf jaar werk ik als
teamleider. En nu dus een nieuwe uitdaging op een nieuwe school… Buiten mijn werk breng ik mijn
vrije tijd graag door met een rondje hardlopen of fietsen, bezig zijn in de tuin of iets leuks doen met
mijn man en drie kinderen.
Ik hoop u binnenkort te ontmoeten op school.
Marieke
Bslim School Sport Club
In Lewenborg bestaat de Bslim School Sport Club. Een School Sport Club is een samenwerking tussen
scholen en sportverenigingen. Vaak kunnen de kinderen tijdens de gymles kennismaken met deze
sporten. De komende weken zullen we bijvoorbeeld bij gym gaan dansen met een échte dansjuf van
Dijkmansport. Kinderen zijn na schooltijd van harte welkom om te komen sporten op deze dagen:
Maandag: Streetdance 15.30-16.15 voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. De locatie is het Dok, zaal de
Admiraal > start vanaf 18 januari
Streetdance 16.15-17.00 voor kinderen van 7 t/m 9 jaar. De locatie is het Dok, zaal de Admiraal >
start vanaf 18 januari
Dinsdag: Peutergym 10.15-11.15 voor kinderen van 2 t/m 4 jaar, sporthal Lewenborg
Donderdag: Badminton 17.00-18.00 voor kinderen van groep 3 t/m 8, sporthal Lewenborg
Floorball 18.00-19.00 voor kinderen van groep 3 t/m 8, sporthal Lewenborg
Vrijdag: Free running 14.00-15.00 voor kinderen van groep 3 t/m 8 in sporthal Lewenborg
Iedereen mag drie gratis proeflessen doen. Daarna zal een kleine contributie betaald moeten
worden. Zo is er voldoende mogelijkheid om een sport uit te proberen en te ontdekken of er
enthousiasme is om dit wekelijks te doen. Bij de Bslim School Sport Club is informatie aanwezig over
hoe kinderen kunnen sporten wanneer financiële middelen beperkt zijn. Daarvoor bestaat het
Jeugdsportfonds. Meneer Wessel en juf Marjolein (gym) kunnen u daarbij helpen.
Naast de Bslim School Sport Club is er elke woensdagmiddag de Bslim sportinstuif van 14.15-15:30u
voor kinderen van groep 1 t/m 8 in sporthal Lewenborg. Deze sportinstuif is gratis.
Zo ziet u maar, er is voldoende sportief aanbod in Lewenborg!
Bij vragen kunt u altijd terecht bij juf Marjolein.
Vriendelijke groet, namens Bslim, Marjolein Wildeboer
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Feestelijke aftrap WIJ-team
Op 7 januari stond een feestelijke aftrap van het WIJ-team gepland. Door de ijzel is dit echter naar een andere datum
verschoven. De nieuwe datum voor de aftrap is nu donderdag 4 februari, welkom vanaf 16.45 uur. De aftrap wordt
gedaan door wijkwethouder Mattias Gijsbertsen én om 17.15 en 18.00 uur is er een verrassende act. Verder nog: live muziek - kinderactiviteit - kunstwerk - hapje - drankje - Alle activiteiten zijn gratis!

Health Energizers
Basketbalclub Donar organiseert onder de naam “Health Energizers!” een basketbalkamp voor kinderen uit gezinnen
waarbij om financiële redenen sporten geen vanzelfsprekendheid is.
Gedurende het kamp zullen de kinderen, geheel gratis, aan erg veel leuke en leerzame activiteiten deelnemen. We
overnachten in het budgethostel aan de Rademarkt te Groningen en ook eten en drinken wordt voor gezorgd. De
kinderen krijgen de kans om dagelijks getraind te worden door de professionele spelers en coaches van het eerste
team van Donar. Het maken van gezonde keuzes op het gebied van voeding en samen sporten loopt als rode draad
door het kamp. Het basketbalkamp is dan ook bedoeld voor kinderen die een duwtje in de rug kunnen gebruiken op
het gebied van gezondheid.
Het kamp vindt plaats in de voorjaarsvakantie maandag 29 februari t/m woensdag 2 maart.(inclusief
overnachtingen, activiteiten, vervoer eten en drinken) Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Er is plek voor 14 kinderen*,
deelname is geheel gratis.
De afgelopen drie edities waren de reacties van kinderen en ouders louter positief en het liefst waren de kinderen de
hele week gebleven. Activiteiten die we o.a. gaan doen: elke dag een basketbaltraining, een bioscoop bezoekje en
bowlen.
Het kamp wordt begeleid door Marieke en Ester Vos, beide leerkracht in het basisonderwijs en ervaring met het
geven van sportlessen. Voorafgaand aan het kamp zullen wij ons voorstellen aan de ouders/verzorgers tijdens een
informatieavond en zullen wij het definitieve programma presenteren. Deze informatieavond zal in de loop van
februari plaats vinden.
Wilt u graag meer informatie over het kamp of wilt u uw zoon/dochter opgeven, stuur dan een e-mail naar
basketbalkampdonar@gmail.com, of neem contact op met Marieke Vos op 06-16320708.
Schoolfruit
In het kader van gezond eten hebben de kinderen vandaag een ouderfolder meegekregen over schoolfruit.
Belangrijke gegevens
Voorzitter OC:
Minca Holman 5497891/ 06-15117707

Vreedzame School blok 4
In de bijlage kunt u lezen wat we doen in blok 4 en
wat groep 3b gedaan heeft (met foto).

TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk
06-49493782
(ma,di,do van 11.30-13.30 uur)
Buurtwerker:
Lala Sambo

0505446867/ 0642734556

Voorzitter MR:
Jeroen Smit

050-2804173

CJG-consulent:
Hennie Mulder 06 13 19 77 59,
h.mulder@wij.groningen.nl
Jeugdverpleegkundige CJG:
Hilde Post
050-3674990/06-52659126
hilde.post@wij.groningen.nl

Belangrijke data
Vrijdag 29 januari
Dinsdag 2 februari
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