Nieuwsbrief van 20 mei 2016

Nieuwsbrief CBS ‘t Kompas

Zoals u hebt kunnen lezen in de brief die afgelopen week is uitgedeeld aan de kinderen heb ik vanaf
het nieuwe schooljaar een andere baan en zal ik in Veendam directeur worden op ’t Haimstee. De
procedure om te komen tot een nieuwe directeur is opgestart. In de benoemingsadviescommissie
zullen de ouders vertegenwoordigd worden door de voorzitter van de MR, Jeroen Smit. De
leerkrachten worden door juf Joske en juf Hilde vertegenwoordigd. We houden u op de hoogte over
de vorderingen.
In deze nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de mediatorentraing en de nieuwe
belijning op het plein. Komende week zullen veel ouders en kinderen van ’t Kompas meedoen aan
de Avond4Daagse. We wensen u en jullie veel wandelplezier!
Jarigen
23 mei 2016 Junayd Vermeulen 10 jaar
31 mei 2016 Feline de Vries 5 jaar
24 mei 2016 Daysh Dania 4 jaar
31 mei 2016 Noer Alassdi 10 jaar
24 mei 2016 Danyal Veeris 8 jaar
1 juni 2016 Max Fokkens 5 jaar
25 mei 2016 Nowella van Linschoten 5 jaar 1 juni 2016 Djeveny Terseimas 6 jaar
27 mei 2016 Lesley Walstra 12 jaar
2 juni 2016 Yindy Stuger 8 jaar
28 mei 2016 Jilles Konijn 6 jaar
3 juni 2016 Roumaysa Dehri 7 jaar
29 mei 2016 Lawrence Abadom 11 jaar
4 juni 2016 Hugo Hofstede 7 jaar
30 mei 2016 Sarah Mori 7 jaar
4 juni 2016 Michelle Klootsema 7 jaar
30 mei 2016 Aron Heringa 8 jaar
4 juni 2016 Luna Westra 10 ja
Wij wensen de jarigen een fijne verjaardag!
Mediatoren training
CBS ’ t Kompas is een Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief
sociaal klimaat en aan de vorming van actieve en 'betrokken' burgers. Kinderen voelen zich
verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen
mensen. We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de groep en de school. Dat kan
alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen
taken en verantwoordelijkheden. Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen
denken en beslissen. Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school ontstaat een
positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt. Een van de
verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator.
Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het
oplossen van conflicten.
De kinderen die nu in groep 6 zitten krijgen volgend schooljaar in groep 7 de kans om deel te nemen
aan deze training. Dit jaar krijgt groep 6 een introductie les van Janet Meijer. Zij begeleidt ’t Kompas
in het traject om een Vreedzame School te worden. Kinderen die graag mediator willen worden
kunnen dat, na de introductieles, aan Janet en juf Ineke doorgeven. De leerlingen kiezen er dus zelf
voor of ze mediator willen worden. Er zijn ongeveer 14 kinderen nodig. Deze geselecteerde kinderen
starten in september 2016 met de training. We zien uit naar de trainingen!
Schoolreisjes
Hieronder vindt u nogmaals de data van de schoolreisjes. Vergeet u niet het bedrag hiervoor zo snel
mogelijk over te maken?
Groep 1:
Nienoord, Leek
Datum: Dinsdag 28 juni 2016
Groep 2 is deze dag vrij!
Groep 2:
Kabouterland, Exloo Datum: Donderdag 30 juni 2016
Groep 1 is deze dag vrij!
Groepen 3,4 en 5:
Aqua Zoo, Leeuwarden
Datum: Woensdag 29 juni 2016
Groep 6 en 7:
Waddenfun, Wehe-Den Hoorn
Datum: Woensdag 29 juni 2016
Groep 8:
Riegheide, Schoonoord
Data:11, 12, 13 juli 2016
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Avond4Daagse
Van maandag 23 mei tot en met donderdag 26 mei lopen er kinderen en ouders van ’t Kompas mee met de
Avond4Daagse. CBS ’t Kompas heeft startnummer 5. Op maandag 23 mei en dinsdag 24 mei starten we om 18.00 uur
op de parkeerplaats bij Sportcentrum Kardinge. Op woensdag 25 mei en donderdag 26 mei starten we om 18.00 uur
bij speeltuinvereniging F.E.O. aan de Gorechtkade 146 (op de straat)
LET OP! Op donderdag de 5 km en de wandelaars die alleen de laatste avond meelopen: starten bij F.E.O om 19.30
uur! Graag 15 minuten voor start aanwezig zijn in het T-shirt van ’t Kompas!
Belijning schoolplein
In het pinksterweekend zijn juf Marjolein en juf Nina druk bezig geweest met het verven van het schoolplein. Er is een
basketbalveld gekomen en een lijn voor de kleuters. De leerlingen hebben dinsdag in de pauzes het veld getest met
veel plezier! Om hier te blijven basketballen is het belangrijk dat de fietsen in het fietsenrek komen te staan en niet in
het veld worden geplaatst.
Van de kleuterjuffen nog de vraag of u wilt wachten achter de gele lijn op het plein bij het ophalen van u kind. De
juffen komen met veel kinderen tegelijk naar buiten en het is anders lastig om het overzicht te behouden.

Belangrijke gegevens
Voorzitter OC:
Minca Holman 050-5497891/06-15117707
OCkompas@gmail.com
TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk
06-49493782
(ma,di,do van 11.30-13.30 uur)
Buurtwerker:
Lala Sambo

050-3674002/ 06-25634127

Voorzitter MR:
Jeroen Smit
050-2804173 / j.r.smit@gmail.com
CJG-consulent:
Hennie Mulder 06-13 19 77 59,
hennie.mulder@wij.groningen.nl

Belangrijke data
Ma. 23 mei t/m do. 26 mei

Avond4Daagse

Vrijdag 3 juni

Nieuwsbrief

Dinsdag 7 juni

MR-vergadering

Woensdag 8 juni

Margedag
alle kinderen zijn vrij
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