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Jarigen
2 november Lois Konijn
7 jaar
3 november Elena MZ Balili
9 jaar
3 november Jayden van de Leuv 11 jaar
4 november Destan Kurt
7 jaar
7 november Cem Visser
4 jaar
11 november Manuel Muçaj
5 jaar
12 november Mirjam Seinen
11 jaar
13 november Leon Grave
7 jaar
We wensen de jarigen een fijne verjaardag!
Geslaagde sponsorloop voor de vluchtelingenkinderen in Onnen
De sponsorloop van gisteren was een groot succes. Alle kinderen hebben ontzettend hun best
gedaan in de sporthal. Er werden talloze rondjes gerend, veel ballen in de korf gegooid en de
voetballers moesten heel precies mikken op vakken die op een staande dikke mat waren
aangebracht. Ter afsluiting van deze dag vond er in de sporthal een volleybalwedstrijd plaats tussen
de leerkrachten en een aantal ouders van ’t Kompas. Het was een spannende wedstrijd waarbij alle
kinderen in de zaal en op de tribune voor veel sfeer zorgden. De leerkrachten stapten uiteindelijk
met de overwinning van het veld.
Als de kinderen al het sponsorgeld geïnd hebben zal de opbrengst ruim 1500 euro bedragen. De
definitieve opbrengst (met de statiegeldflessen erbij) kunt u in de eerstvolgende nieuwsbrief lezen.
U kunt tot volgende week vrijdag 6 november nog kleding (voor zowel kinderen als volwassenen) ,
sportspellen, sportschoenen en statiegeldflessen inleveren in de bakken in de grote zaal.
Vreedzame School ervaringen
Bij deze nieuwsbrief zit de nieuwsbrief Vreedzame School blok 3. Voor deze nieuwsbrief hebben een
paar kinderen van onze school een stukje over hun ervaringen met de Vreedzame School
geschreven. Een aanrader om te lezen!
Verkeer voor de school
Op deze plek heb ik u al vaker opmerkzaam gemaakt op de verkeerssituatie voor onze school. We
moeten nog steeds constateren dat er gevaarlijke situaties ontstaan door de hoeveelheid auto’s en
fietsen die tegelijkertijd de straat in komen of staan. Een aantal weken geleden heeft dit geleid tot
schade aan een auto door een fietsstuur. In dit geval vergoedt de verzekeraar de schade aan de auto
niet wat voor beide partijen een vervelende situatie is.
Daarom nogmaals de oproep: parkeer uw auto in de wijk als u uw kind op school brengt òf zet uw
kind af aan de andere kant van de school op de Kiss-and-ride-strook. Laten we samen zorgen voor
een veilige aankomst van de kinderen!!

Nationaal Schoolontbijt
Op vrijdag 13 november doen we als school weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
Op die dag ontbijten de kinderen samen met hun leerkracht in de groep om 8.30 uur. De
kinderen hoeven alleen maar een bord, beker en bestek mee te nemen, voor de rest wordt
gezorgd! Het Nationaal Schoolontbijt, dat van 9 tot en met 13 november zijn 13e editie viert, wordt
nog groter en gezonder. Dit jaar gaan tijdens de ontbijtweek maar liefst 500.000 kinderen op 2.600
basisscholen samen ontbijten en leren ze via lesmateriaal meer over het belang van een gezond
ontbijt. Naast meer scholen nemen ook meer burgemeesters deel: in 240 gemeenten ontbijt een
schoolklas met de burgemeester op het stadhuis. Het gevarieerde ontbijtpakket met brood,
allerhande beleg, fruit en drinken is nu uitgebreid met groente: komkommers.
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Leerorkest van start
Onze leerlingen uit groep 6 starten in november met het volgen van muzieklessen onder
schooltijd georganiseerd door Stichting Leerorkest. Stichting Leerorkest Groningen heeft de droom dat ieder kind in
de provincie Groningen de mogelijkheid heeft om een muziekinstrument te leren bespelen en samenspeelervaring op
kan doen in orkestverband. Samen muziek maken is namelijk goed voor het zelfvertrouwen, bevordert samenwerking
en stimuleert integratie. Stichting Leerorkest Groningen biedt de kinderen onder schooltijd een basisopleiding muziek
die gericht is op samenspel. Het uitgangspunt daarbij is om al na een paar weken les samen te gaan spelen in orkest
verband. Voor het Leerorkest is een speciale methode ontwikkeld en er worden orkeststukken op maat geschreven.
De opzet van het Leerorkest bestaat uit instrumentale lessen en orkestrepetities. De instrumentale lessen vinden
wekelijks plaats onder schooltijd, waarbij de muziekdocenten naar de school toe komen. De groepjes bestaan uit zo’n
8 kinderen, gegroepeerd naar instrument. Gedurende het schooljaar worden er vier orkestrepetities georganiseerd.
Aan het eind van het schooljaar, op de avond na de vierde orkestrepetitie (de generale repetitie), zal
het uiteindelijke slotconcert plaatsvinden.
Als ouder of vrijwilliger bent u van harte welkom om deel te nemen aan de repetities van het Leerorkest. Speelt u een
instrument en vindt u het leuk om de leerlingen van het Leerorkest te helpen? Dan nodigen wij u van harte uit om
mee te spelen tijdens de orkestrepetities van het Leerorkest. Tijdens deze orkestrepetitie gaan ongeveer 100
kinderen van verschillende scholen samenspelen in een groot symfonieorkest die onder leiding van een dirigent de
liedjes gaan repeteren. Stichting Leerorkest Groningen is continue op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten
voor de kinderen van het Leerorkest. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie over het Leerorkest? Neem
gerust contact met ons op via: info@leerorkestgroningen.nl
EU-Schoolfruit
Gedurende schooljaar 2015-2016 doet onze school mee met het
EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de
nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen
spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond,
maar ook gezellig! Tot nog toe hadden we fruit en groente via een subsidie van de gemeente,
maar nu gaan we starten met EU-Schoolfruit.
De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende eenentwintig weken een portie groente of fruit
uitgereikt tijdens de pauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De school start hiermee in week 45 (2-6 november
2015) en het project loopt t/m week 17 (18-22 april 2016).
Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen
nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de
kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt.
Belangrijke gegevens
Voorzitter OC:
Minca Holman 5497891/ 06-15117707
TMO-coördinator:
Annemieke van Dijk
06-49493782
(ma,di,do van 11.30-13.30 uur)
Buurtwerker:
Lala Sambo
Voorzitter MR:
Jeroen Smit

0505446867/ 0642734556
050-2804173

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

KIES
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u informatie
over het KIES-traject op onze school, een spel- en
praatgroep voor kinderen uit gescheiden gezinnen.

Belangrijke data
Ma. 2, di. 3 november
Vrijdag 6 november
Woensdag 11 november
Vrijdag 13 november
Vrijdag 13 november
Donderdag 26 november
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Lala Sambo aanwezig
Sint Maarten
Nationaal Schoolontbijt
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Margedag, alle
kinderen zijn vrij

