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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 27 september 2019 Nieuwsbrief: 5 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Woensdag 2 oktober  08.45 uur: Opening Kinderboekenweek 

Donderdag 3 oktober  vrij!! 

 

De Kwinkles in de week van 30 september tot en met 4 oktober: Conflicthantering 

Kwink van de week: 

Onderbouw    Middenbouw    Bovenbouw  

     
 

Trefwoord in de week van 30 september tot en met 4 oktober 

Onderbouw: Wat speelt er rondom plaatsmaken? 

In deze week denken de kinderen na over de vraag hoe ze omgaan met hun plek. Zijn de plekken echt wel van jou? Zijn ze er blij 

mee? Hoe is het om hem af te staan? We kijken ook even figuurlijk naar het woord plaats: kan iemand de plaats van een ander 

innemen? 

De Bijbelverhalen gaan over Abraham die een eigen plek krijgt en hoe hij een deel van zijn plaats deelt met anderen: 

gastvrijheid.  

 
Midden- en bovenbouw: Van plaats verwisselen 

In deze week gaat het over het verschuiven van een plek: mensen krijgen een andere plek omdat ze hun plek aan een ander 

afstaan of omdat ze zelf graag een andere plek hebben. Hoe belangrijk is het om een plek in te nemen? Zijn alle plekken voor 

iedereen bereikbaar? Op welke momenten sta je je plek aan iemand af?  

In de Bijbelverhalen gaat het over Sara en Abraham. Hoewel Abraham nu een kind heeft met Hagar, heeft God andere plannen.  
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Kinderboekenweek 2 tot en met 13 oktober: ‘Ga je mee op reis?’ 

Allemaal instappen! Tijdens de Kinderboekenweek staat dit jaar het thema ‘Reis mee’ centraal. Reis mee met de fietstaxi, de 

huifkar, de hogesnelheidstrein of het ruimteschip. Met het thema gaan de kinderen op reis in kinderboeken. Niet de bestemming 

staat in het middelpunt van de belangstelling maar het vervoer erheen. Met een boek kan iedere reis gemaakt worden. Van een 

rondje op de step in je eigen woonwijk tot een ruimtereis door het heelal. Toer je alleen of rijd je samen?  

 
Feestelijke opening: woensdagmorgen 2 oktober, op het bovenbouwplein 

 

Schrijversbezoek: 

We verheugen ons op het bezoek van verhalenvertelster Mieke Aalderink op vrijdag 11 oktober.  

 

Leesplezier: 

Tijdens de Kinderboekenweek ruimen we veel tijd in voor het (voor)lezen van verhalen over Reizen. 

 

Boekenkraam in de hal: 

In de hal van de school is vanaf dinsdag 1 oktober weer een Boekenkraam te vinden, waar u gezellig kunt snuffelen en tegen een 

vrijwillige bijdrage tweedehands kinderboeken kunt kopen. U mag er goede en aantrekkelijke boekjes bij leggen, zolang er plaats 

is. 

 

 

Kinderkoor Het Kompas. Doe je mee? 

De repetities van het Kompaskoor gaan weer beginnen! Op maandag 7 oktober is de eerste repetitie. Het koor staat onder leiding 

van onze eigen muziekmeester Hans Buis.  De opzet is als volgt: kinderen van de groepen 4 tot en met 8 kunnen in blokken van acht 

a tien keer deelnemen. Ze kunnen er alle blokken zijn, maar 1 blok meedoen met het koor is ook mogelijk. Voor ieder blok moet 

opnieuw worden aangemeld. 

De data van het eerste blok zijn als volgt:  

Maandag 7 oktober 

Maandag 14 oktober 

Maandag 28 oktober 

Maandag 4 november 

Maandag 11 november 

Maandag 18 november 

Maandag 25 november 

Maandag 2 december 

Maandag 9 december 

Maandag 16 december 

Het koor oefent in de aula, aansluitend aan de schooltijd, tot half vijf.  

Meedoen is gratis, u hoeft alleen een mail te sturen naar hans.buis@kompas.pcsv,nl en daarin de naam van uw kind(eren) en de 

groep(en) vermelden.  
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Open vergadering ouderraad 10 oktober 

De ouderraad staat de school bij door het organiseren van activiteiten die bijdragen aan een leuke schooltijd. 

Op donderdag 10 oktober start de ouderraad het nieuwe jaar met een open vergadering waar de planning voor komend jaar 

centraal staat. 

Ouders die interesse hebben om mee te helpen zijn van harte welkom om een vergadering mee te maken en kennis te komen 

maken. 

Datum: 10 oktober               Tijd: 20:00                 Locatie: Aula van Het Kompas 

 


