Kompasnieuwsbrief 6
11 november 2016
Dinsdag 15 november
Donderdag 17 november
Maandag 21 november
Donderdag 1 december
Vrijdag 2 december
Dinsdag 6 december
Dinsdag 13 december
Donderdag 22 december
Vrijdag 23 december
Maandag 26 december t/m
vrijdag 6 januari

Leerlingenbespreking 1
Uiterste inleverdatum ‘Actie Schoenendoos’
Gastlessen Teunie Suijker
Schoolarts voor leerlingen groep 2 (vervolg)
Pakjesmorgen groep 1 t/m 4, pakjesmiddag groep 5 t/m 8
Koffieochtend, aanvang: 08.30 uur
Inloop in de groepen, 15.30 tot 16.00 uur
Kerstfeestviering groep 1/2, aanvang: 18.30 uur
Kerstfeestviering groep 3 t/m 8, aanvang: 19.00 uur
Kerstvakantie

Onderwijsinhoudelijk – De Vreedzame School (bijlage)
In blok 2 van DVS hebben we gewerkt over ‘We lossen conflicten
zelf op’. In de eerste plaats proberen kinderen een conflict zelf
op te lossen. Een conflict is immers: ‘een verschil van mening’.
Lukt dit niet en vindt het conflict op het plein plaats, dan kunnen
de leerlingmediatoren erbij helpen. Dit kan alleen als alle partijen
daarvoor open staan én als iedereen rustig is. Staat één van
beiden niet open voor mediatie óf is één van beiden nog boos,
dan zal mediatie geen effect hebben. In dat geval neemt de
leerkracht, die steeds ook op het plein aanwezig en beschikbaar
is, de leiding. Vraagt u eens bij uw kind na of hij/zij al ervaring heeft met de
leerlingmediatoren. Indien niet, dan is dat uiteraard alleen maar goed!
In de bijlage vindt u de ouderbrief bij blok 2. De leerlingen van groep 3/4 hebben er deze
keer een bijdrage aan geleverd.
Bezoek tabernakel groep 7/8
Maandag 14 november hopen de leerlingen van groep 7/8 een bezoek te brengen aan de
maquette van de tabernakel, in het kerkgebouw van de hervormde gemeente. In een
volgende Kompasnieuwsbrief kunt u er meer over lezen.
Nationaal Schoolontbijt
Vanmorgen genoten we in alle groepen van een heerlijk en overvloedig schoolontbijt. In alle
groepen was er een gezellige sfeer en er werd prima gegeten. Hartelijk dank aan de ouders
die geholpen hebben!
Hieronder ziet u enkele foto’s van het ontbijt. Op onze website vindt u er nog meer.
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Actie ‘Schoenendoos’
De actie ‘Schoenendoos’ loopt en de eerste gevulde schoenendozen worden al
meegebracht. Uiterlijk donderdag 17 november moeten alle schoenendozen op school
ingeleverd zijn. Mw. Corianne Roon hoopt de dozen dan de volgende morgen op te halen om
ze bij een verzamelpunt te brengen.
De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en
opvangcentra voor straatkinderen in ontwikkelingslanden zoals Sierra Leone, Togo, Pakistan,
Roemenië, Moldavië en, indien mogelijk, ook naar vluchtelingen in het
Midden-Oosten.
Gaat u nog met het vullen van een schoenendoos beginnen? Wilt u dan
misschien een doos vullen voor een jongen? Elk jaar worden er meer
schoenendozen gemaakt voor meisjes dan voor jongens, maar … jongens
krijgen ook graag een cadeautje!
Gastles Teunie Suijker (bijlage)
Op onze school is lezen erg belangrijk, daarmee vertel ik u niets nieuws. In het kader van
leespromotie nodigen we om het andere jaar een auteur uit om iets te komen vertellen over
zijn/haar werk. Deze keer zal Teunie Suijker bij ons op school komen. We verwachten haar
op maandag 21 november en ze hoopt in alle groepen iets te vertellen over haar werk en
over de boeken die ze geschreven heeft. De leerlingen kunnen ook boeken van Teunie
Suijker kopen, of boeken die ze thuis al van haar hebben, laten signeren.
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Boekenpret
Vandaag hebben de leerlingen van groep 1 en 2 een ander boek van Boekenpret gekozen.
Vrijdag 25 november moeten deze boeken weer ingeleverd worden.
Pakjesmiddag/-middag
Vrijdag 2 december hebben we pakjesmorgen/-middag. De leerlingen van
groep 1 t/m 4 krijgen allemaal een cadeautje, betaald uit het schoolfonds. De
cadeautjes worden uitgedeeld door Sinterklaas (een heel goede bekende binnen onze
school) en twee Zwarte Pieten (leerlingen van groep 8). Aan het eind van de morgen mogen
de leerlingen hun cadeautje aan hun grote maatje gaan laten zien.
In groep 5 t/m 8 trekken de leerlingen lootjes en kopen dan een klein cadeautje voor elkaar.
Dat mag ongeveer € 4,00 kosten. Houdt u zich a.u.b. aan dit bedrag?
Natuurlijk horen een gedicht en een surprise er ook bij. De surprise moet voor iedereen leuk
zijn, dat is een voorwaarde die we stellen. Materialen zoals pur, ijs, stroop e.d. mogen niet
gebruikt worden. Als stelregel houden we aan dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om
het cadeautje met droge, schone handen en zonder gebruik van zwaar gereedschap uit de
surprise te halen. Laten we er met elkaar een gezellig gebeuren van maken.
Kiwistickers
We hebben nog zo’n 20 kiwistickers nodig om de spaarposter vol te
krijgen. Helpt u mee? De stickers kunnen ingeleverd worden bij juf
Sperling.
Schoolfruit
Sinds deze week nemen we weer deel aan het EU Schoolfruit en –groenteprogramma. Dit
programma duurt eenentwintig weken. In die weken wordt op woensdag, donderdag en
vrijdag ’s morgens aan alle leerlingen fruit uitgedeeld. Op die dagen hoeft uw kind dus niet
zelf een pauzehap mee te brengen.
Fijn dat al weer zo veel moeders bereid zijn om te helpen
bij het schoonmaken en snijden van het fruit. Hartelijk
dank daarvoor!
Uitnodiging jeugdverpleegkundige
Binnenkort komt de jeugdverpleegkundige drie dagdelen op school voor de onderzoeken
van de leerlingen van groep 7. Alle leerlingen krijgen hiervoor een oproep thuis gestuurd.
Batterijen sparen
Voor wie het nog niet wist: wij sparen batterijen. In de school staat een grote ton, waarin de
batterijen verzameld worden. In deze ton mogen alle batterijen voor huishoudelijk gebruik
en batterijen uit gereedschap, die door de opening van de inzamelton passen. Niet
toegestaan zijn batterijen die te groot zijn voor de opening van de inzamelton,
batterijen voor professioneel/industrieel gebruik, accu’s van
voertuigen/vaartuigen én lekkende, verroeste of kapotte batterijen.
Per kilo batterijen krijgen we een aantal punten. Deze punten sparen we op en
als er een aardig bedrag beschikbaar is, kunnen we er bij onze
schoolleverancier Heutink iets leuks voor kopen. Veel leerlingen brengen heel
trouw hun lege batterijen mee naar school. Nog niet alle ouders weten wellicht
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van dit systeem, daarom breng ik het nogmaals onder uw aandacht. Doet u ook mee? Het
kost u niets en u helpt er de school mee.
Leuk om te vermelden is, dat zelfs grootouders met ons meesparen. Dat waarderen we
enorm!
Actie voor Kika
Enkele leerlingen uit groep 6 halen geld op voor Kika. Zij hebben gevraagd of hierover
informatie in de Kompasnieuwsbrief geplaatst mag worden. Silvia heeft er een stukje over
geschreven:
“Ik, Silvia, Loreen, Pieter, Emma, Rebecca, Jasmijn en Tessa houden een actie voor Kika. Jullie
ouders kunnen geld geven aan ik, Silvia, Pieter en Emma. En ja, ik vond het
een mooi plan. Ik hoop dat we veel geld op mogen verzamelen”.
Schoolvakanties 2017-2018
Het duurt nog even, maar hierbij ontvangt u toch alvast de data van de
schoolvakanties 2017-2018. Buiten deze schoolvakanties mag geen
vakantieverlof verleend worden.
Maandag 21 augustus 2017
Maandag 16 t/m vrijdag 22 oktober 2017
Maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018
Vrijdag 30 maart 2018
Maandag 2 april 2018
Maandag 30 april t/m vrijdag 11 mei 2018
Maandag 21 mei 2018
Maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

Eerste schooldag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie, inclusief
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Daarnaast zullen er ook nog enkele dagdelen zijn waarop de leerlingen vrij hebben i.v.m.
studiemomenten van het team. Deze data volgen in een later stadium.
Datum
De volgende Kompasnieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24 november 2016. Voor alle
genoemde data geldt: zo de Heere wil en wij leven.
Met vriendelijke groet,
G.A. (Gea) Geneugelijk
(directeur)
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Het Kompas is onderdeel van:

Bijlage:
- Ouderbrief DVS blok 2;
- Informatie Teunie Suijker;
- Informatie ‘Typetuin’.
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