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Jarigen
3 mei 2015
3 mei 2015
4 mei 2015
5 mei 2015
8 mei 2015
13 mei 2015
16 mei 2015

Giomaro Clemencia
5 jaar 18 mei 2015
Chyara Brugge
Lorenzo Clemencia
5 jaar 18 mei 2015
Tremayne Reineta
Jaylynn Boon
5 jaar 19 mei 2015
Sara Smit
Francien Vonck
12 jaar 20 mei 2015
Daan Kranenburg
Karim Jegham
6 jaar 20 mei 2015
Marvin Kuperus
Jeffrey van de Veen
9 jaar 22 mei 2015
Emil Sadownik
Nisrine Mansouri
6 jaar 23 mei 2015
Junayd Vermeulen
We wensen de jarigen een fijne verjaardag!

5 jaar
5 jaar
10 jaar
7 jaar
10 jaar
7 jaar
9 jaar

Avond4daagse
Ook dit jaar lopen we de avondvierdaagse met minimaal 93 kinderen en ± 60 ouders.
CBS ’t Kompas heeft startnummer 6.
Maandag 18 mei en dinsdag 19 mei om 18.00 uur start op de parkeerplaats bij Sportcentrum
Kardinge. Woensdag 20 mei en donderdag 21 mei om 18.00 uur start speeltuinvereniging F.E.O. aan
de Gorechtkade 146. LET OP! Op donderdag 21 mei de 5 km en de wandelaars die alleen de laatste
avond meelopen: starten bij F.E.O om 19.30 uur!
Graag alle dagen 15 minuten voor start aanwezig in het T-shirt van ’t Kompas! Het T-shirt ontvangen
de kinderen op 18 of 21 mei op school, graag deze vrijdag 22 mei bij de eigen juf of meester
ongewassen weer inleveren.
Veel wandelplezier!
Groet van de Sportcie - Oudercommissie
Gezocht! MR-leden!!!
Wij hebben nog geen aanmeldingen ontvangen en zijn nog op zoek naar ouders die zich kandidaat
willen stellen om zitting te nemen in de MR
Een zittingsperiode duurt 3 jaar en deze periode kan 1 keer worden verlengd.
Bent u geïnteresseerd, enthousiast en wilt u betrokken zijn bij nieuwe ontwikkelingen op school, dan
is de MR een prima manier om daarmee bezig te gaan. In de schoolgids kunt u informatie vinden
over de taken van de MR. Deze schoolgids kunt u ook vinden op de website: www.tkompas.nl onder
het tabje documenten. Voor informatie kunt u ook contact zoeken met de voorzitter van de MR,
Jeroen Smit (06-53708972), of met de overige MR leden.
Ouders die zich kandidaat willen stellen voor het MR-lidmaatschap nodigen we uit zich op te geven
door middel van een email aan info@tkompas.nl Graag ontvangen we uw persoonlijke gegevens en
naam + groep van uw kind(eren). Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 20 mei 2015.
Wanneer meerdere kandidaten zich melden worden er in de week van 26 mei 2015 verkiezingen
uitgeschreven. Op de laatste MR-vergadering van dit schooljaar stellen we de uitslag officieel vast.
Plein
Wij verzoeken u vriendelijk om niet te roken of honden mee te nemen op ons schoolplein!
Juf Marloes terug
Na de meivakantie komt juf Marloes terug van haar zwangerschapsverlof. Zij zal op de maandag en
dinsdag voor de groep staan en juf Céline woensdag, donderdag en vrijdag. We vinden het fijn dat ze
er weer is!
Schoolreisjes
Bij deze nieuwsbrief vindt u een brief over de schoolreisjes. Hierin staan alle
praktische gegevens en het schoolreisgeld vermeld. Wanneer u een brief van de
Sociale Dienst hebt ingeleverd op school hoeft u geen schoolreisgeld te betalen.
Kijkt u ook even goed naar de vrije dag voor de groepen 1 en 2!
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Verzuim
De leerkrachten vullen elke dag het verzuim van de leerlingen in, in ons leerlingvolgsysteem.
Wanneer u uw kind hebt ingeschreven voldoet het aan de leerplicht. Samen met u en de kinderen willen we werken
aan een goede toekomst en samenwerking waarbij openheid een belangrijke rol speelt. Verzuim is een signaal dat er
iets met de leerling of het gezin kan zijn. Dit signaal nemen wij heel serieus en daarom gaan we, eventueel samen
met de jeugdverpleegkundige Hilde Post en/of de leerplichtambtenaar Natacha Schrik, met u in gesprek op zoek naar
een oplossing om de continuïteit in het naar school gaan meer te waarborgen.
Vanuit de school is er samen met de jeugdverpleegkundige/schoolarts en de leerplichtambtenaar een
verzuimprotocol opgesteld waar we ons aan houden.
We hebben u in een eerdere nieuwsbrief geïnformeerd over het te laat komen. Nu willen we u informeren wat het
betekent voor een leerling om geen continue onderwijs te volgen wanneer een leerling wordt ziek gemeld, niet
aanwezig is of te laat komt.
Elke dag starten wij als groep de dag, komt uw kind vaak te laat of helemaal niet dan mist hij/zij de het samenzijn en
moet de leerling alleen de klas in lopen wanneer de rest al begonnen is. Dit is heel onplezierig voor uw kind. Daarom
verzoeken we u ook met klem uw kind op tijd naar school te brengen.
Gemiddeld is een kind in een schooljaar 2-4 dagen ziek. Wij merken in ons verzuimoverzicht dat er kinderen zijn die
veel vaker ziek gemeld worden. Hier ondernemen wij ook actie op en daarom kan het zijn dat de leerkracht, intern
begeleider, de jeugdverpleegkundige met u in gesprek gaat wat de reden van de ziektemelding is.
Wanneer u twijfelt over het feit of uw kind wel of niet ziek is verzoeken wij u uw kind wel naar school te brengen,
zorg te dragen dat wij alle telefoonnummers hebben en dan bellen we u op als uw kind te ziek is om op school te zijn.
Bij ongeoorloofd verzuim bellen wij altijd de ouder op om te vragen naar de reden waarom uw kind niet op school is.
Vervolgens heeft de school het recht om contact op te nemen met de leerplichtambtenaar zodat deze ook weer
contact met u kan opnemen.
Al deze stappen doen wij in het belang van de kinderen en we gaan samen met u in gesprek mocht dat nodig zijn. Op
deze manier proberen wij de kinderen goed onderwijs te geven en een goede tijd op onze school.
Kleuterpraat
De letter k wordt aangeleerd in de groep.
Omdat we nog steeds over de boerderij werken en daar dieren bij horen vraagt de juf;
“Wie kan een dier noemen met de nieuwe letter?”
Er komen allerlei dieren voorbij, zelfs een kameleon.
Dan mag Lars een dier noemen, hij zegt: “dog (k), dat betekent hond in het engels”.
Sparen voor het Kompas bij de COOP
Helpt u mee sparen voor ’t Kompas? Klanten ontvangen van Coop bij aankoop van geselecteerde, veelal gezonde
producten van Arla en Unilever Doekoe-munten. Deze munten kunnen ze in de winkel doneren aan scholen uit de
buurt en dus ook ’t Kompas! De scholen kunnen met de munten sport- en spelmaterialen kopen, zoals voetballen en
springtouwen en stoepranden. In totaal verdeelt Coop ruim € 200.000,- onder de deelnemende scholen. Daarnaast
maken de scholen kans op één van de tien Schoolplein14’s!
Sparen kan t/m 24 mei.
Belangrijke gegevens

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

Voorzitter OC:
Minca Holman 5497891/ 06-15117707



Voorzitter MR:
Jeroen Smit
050-2804173

Maandag 4 mei t/m vrijdag 15 mei: Meivakantie,
iedereen vrij!



Maandag 18 t/m donderdag 21 mei: Avond-4-daagse

TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk



Vrijdag 22 mei: Nieuwsbrief



Maandag 25 mei: Tweede Pinksterdag, iedereen vrij.

06-49493782

Jeugdverpleegkundige CJG
Hilde Post
050-3674990/06-52659126
hilde.post@ggd.groningen.nl
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