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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 22 november 2019 Nieuwsbrief: 12 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Maandag 25 november  ochtend: studiemorgen leerkrachten onderbouw, groepen 1/2 ’s ochtends vrij 

Woensdag 27 november  groepen 3 op excursie naar de bibliotheek 

     Alle kinderen zetten deze dag hun schoen 

 

Voorleeswedstrijd 

Ieder jaar nemen onze groepen 7 deel aan de Voorleeswedstrijd. Eerst wordt in iedere groep 7 een winnaar gekozen. Zij 

strijden tegen elkaar in de Kompas-finale. De jury, bestaande uit Marith (winnaar van vorig jaar), meester Peter en juf Ria, had 

de moeilijke taak om te bepalen of Kiki uit 7a of Marjolein uit 7b de winnaar van dit schooljaar op Het Kompas zou zijn. Ze 

hebben het alle twee heel goed gedaan. De verschillen waren klein, maar Kiki werd tot winnaar uitgeroepen. Zij mag onze school 

vertegenwoordigen bij de regionale wedstrijd! 

   
 

Een bericht van de ouderraad: Kledinginzameling 

Zoals u al in een eerdere nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is ReShare opgehouden met het ophalen van kleding bij scholen. We zijn 

druk op zoek naar een nieuwe kledinginzamelaar maar dat gaat dit schooljaar niet meer lukken. We hopen volgend jaar weer uw 

kleding te kunnen verzamelen. 

 

Juf Margreet 

De operatie van juf Margreet Hiariej, vorige week donderdag, is gelukkig goed verlopen! Afgelopen woensdag mocht ze naar huis 

om daar verder te herstellen. We wensen haar van harte een goed herstel! 

 

Afspraken over privacy en social media 

We vinden het belangrijk de volgende afspraken op onze school regelmatig onder de 

aandacht te brengen:  

• Social Schools is een veilig afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben 

gekregen van de school kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de 

groepen van hun kind(eren).  Foto’s die in deze besloten omgeving staan, mogen niet 

worden gedeeld op openbare kanalen.  

• Ouders die begeleiden bij activiteiten die door school worden georganiseerd 

(excursie/sportdag/schoolreis etc) mogen daarvan geen foto’s en filmpjes verspreiden via 

social media als groepsapp, facebook etc. De leerkrachten plaatsen foto’s van activiteiten 

op Social Schools. 

• Voor het maken van foto’s/filmpjes in de school en op het plein hebt u toestemming van 

de leerkrachten nodig. Ook dan mag het niet via social media worden verspreid.  
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Kerst 2019: om alvast te noteren in uw agenda 

De kerstviering voor de groepen 1/2 is op woensdag 18 december van 17.00 tot 18.00 uur in het eigen lokaal met de eigen juf(fen). 

Bij deze viering kan van ieder kind 1 ouder aanwezig zijn. 

 

De kerstviering voor de a-groepen 3 tot en met 8  is op woensdag 18 december van 17.00 tot 18.00 uur in de aula van de school.  

De kerstviering voor de b-groepen 3 tot en met 8 is op woensdag 18 december van 19.00 tot 20.00 uur in de aula van de school.  

Bij de vieringen van de groepen 3 tot en met 8 zijn alleen de kinderen en de leerkrachten aanwezig. Er is onvoldoende plaats voor 

ouders, ook als we uitgaan van 1 ouder per kind.  

We verwachten alle kinderen bij de kerstviering van hun groep. Wanneer een kind er onverhoopt toch niet bij kan zijn, dient u dit 

schriftelijk met opgaaf van reden te melden aan de leerkracht. 

 

Tijdens de kerstvieringen zijn ouders welkom op het bovenbouwplein, de ouderraad zorgt voor een warm drankje - mits de 

weersomstandigheden het toelaten.  

 

De kinderen van de groepen 1/2 zijn vrij op donderdagmiddag 19 december. 

 

Op vrijdagochtend 20 december is in alle groepen een kerstontbijt (zie ook het bericht hierna). We beginnen die dag om 08.00 

uur. De school gaat uit om 11.15 uur, dan begint de kerstvakantie.  

 

Nadere informatie volgt in de nieuwsbrieven van de komende weken. Wilt u deze data alvast noteren? 

 

 
 

Kerstontbijt en allergie  

Ook dit jaar verzorgt de ouderraad op vrijdagochtend 20 december weer het kerstontbijt voor de groepen drie tot en met acht. 

(De groepen 1 en 2 nemen een eigen ontbijt mee).  

Als u het op prijs stelt dat wij voor uw zoon/dochter rekening houden met de allergie of intolerantie, kunt u tot uiterlijk 1 

december contact opnemen met Samantha van Emmerik (penningmeester.ouderraad@kompas.pcsv.nl) om af te stemmen wat de 

mogelijkheden zijn voor het ontbijt.  Als u geen contact opneemt, gaan we er van u uit dat u zelf voor een ontbijt voor uw kind met 

allergie of intolerantie zorgt. 

 

De Kwinkles in de week van 25 tot en met 29 november: Ruzie oplossen 
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Trefwoord in de week van 25 tot en met 29 november 

Onderbouw: Wat doen geheimen met ons?  

In deze laatste week komt een aantal emoties aan de orde die kunnen horen bij een geheim. Zo kun je bijvoorbeeld verdrietig 

worden als je iets gebroken hebt en je het niet durft te vertellen. Als laatste komt expliciet aan de orde wat al zijdelings is 

langs gekomen: bewaar je het geheim of vertel je het door? 

In de Bijbelverhalen houdt Jozef eerst geheim wie hij is. In het tweede verhaal onthult hij zichzelf.  

De kinderen staan stil bij de vraag wanneer zij een geheim bewaren of juist verder vertellen. Dit kan gaan over een eigen geheim 

of een geheim van iemand anders.  

 
Midden- en bovenbouw: Voor wie ben ik een geheim?  

Je kunt geheimen hebben, maar ook zelf een geheim zijn. Deze week ontdekken kinderen voor wie ze zelf soms een geheim zijn. 

Of voor wie ze beter een geheim kunnen blijven. Sommige dingen mag je privé houden. 

In de Bijbelverhalen is Jozef een geheim voor zijn broers die in Egypte graan gaan kopen. Hij test hoe ze nu omgaan met hun 

jongste broer Benjamin. Als hij ziet dat ze nu als echte broers met elkaar omgaan, onthult hij zijn geheime identiteit. 

 


