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 Nieuwsbrief  

  

Datum: 4 oktober 2019 Nieuwsbrief: 6 

______________________________________________________________________________ 

Agenda 

Woensdag 9 oktober  groep 4a op excursie naar de bibliotheek 

    middag: handbaltoernooi groepen 6 

Vrijdag 11 oktober  Verhalenvertelster Mieke Aalderink geeft een gastles aan alle groepen als volgt: 

    10.45 uur: groepen 1, 2 en 3 

    11.30 uur: groepen 4, 5 en 6b 

    13.15 uur: groepen 6a, 7 en 8 

Maandag 14 oktober  groepen 7: Frans trefbaltoernooi 

21 tot en met 25 oktober Herfstvakantie 

 

De Kwinkles in de week van 7 tot en met 11 oktober: les 4 -  Conflicthantering 

Kwink van de week: 

Onderbouw    Middenbouw    Bovenbouw  

     
 

Teldatum 1 oktober 2019 

1 oktober is de jaarlijkse teldatum voor het onderwijs. Elke basisschool in Nederland telt dan de leerlingen die ingeschreven staan. 

De uitkomst van die telling is de basis voor de bekostiging van de school in het volgende schooljaar. Op Het Kompas stonden op 1 

oktober 2019 428 leerlingen ingeschreven! Dat is meer dan vorig jaar, toen waren het er 416, en geheel tegen alle prognoses in 

hebben we voor het vierde jaar op rij meer dan 400 leerlingen. Daar zijn we heel blij mee! 

 
Voor de planning van de komende jaren is het voor ons prettig om ruim van tevoren te weten op hoeveel kinderen we kunnen 

rekenen. Het is dan ook verstandig om broertjes/zusjes die nog niet zijn ingeschreven tijdig aan te melden. Inschrijfformulieren 

zijn verkrijgbaar bij de directie. 

 

 

Van harte!! 

 
Een welverdiende felicitatie voor onze leerkrachten juf Rianne Jansen en juf Jordy van Rooden. Zij behaalden na twee jaar 

studeren (en werken) hun Master-SEN (Special Educational Needs). Top-prestatie! Wij zijn dan ook erg trots op ze! 
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Trefwoord in de week van 7 tot en met 11 oktober 

Onderbouw: Verschillen tussen plekken  

Deze week gaat het over de verschillen tussen plekken. Bij een erepodium staat nummer 1 letterlijk op een hogere plaats dan 

nummer 3. De nummer 1 wordt ook figuurlijk als hoger/beter gezien. Wat vind jij goede plekken en hoe kom je aan zo’n plek? Dat 

zijn vragen waar we deze week over nadenken. De kinderen ontdekken dat een prettige plek voor jou niet betekent dat een 

ander dat ook zo ervaart.  

De Bijbelverhalen gaan over Ismaël die van zijn plek verdreven wordt en over Ismaël en Hagar die daarna van God een nieuwe 

plaats krijgen.  

 
Midden- en bovenbouw: De beste plek 

Wat de beste plek is, kan voor iedereen anders zijn. Mensen hebben vaak heel wat over om de beste plek te bemachtigen. Hoe 

ver ga je daarin? Soms blijkt de beste plek niet wat je ervan had verwacht.  

Het Bijbelverhaal neemt een dramatische wending: Ismaël moet plaatsmaken voor Isaak. Sara is namelijk ban dat Ismael als 

oudste krijgt waar Isaak recht op heeft. Ze stuurt Hagar en Ismaël de woestijn in, waar Ismaël bijna sterft. Gelukkig laat God 

hen niet in de steek.   

Mijn beste plek is … ik weet niet goed waar 

Soms kan het hier zijn en soms is het daar…. 

 

Een bericht van de GMR 

Op 26 september 2019 heeft de GMR haar eerste vergadering van dit schooljaar gehouden. We hebben kennisgemaakt met onze 

nieuwe algemeen directeur Angèle Jehee. 

De vergadering stond vooral in het teken van het opstarten van allerlei zaken. Er vinden nogal wat wisselingen plaats binnen 

zowel de oudergeleding als in de personeelsgeleding en niet iedereen kon er deze keer al bij zijn. 

Daarom hebben we afgesproken dat we op korte termijn een vervolg-startvergadering hebben, waarin we op volle kracht aan de 

slag gaan. In oktober kunt u  daarom meer nieuws van de GMR verwachten. 

Op de website: https://www.pcsv.nl/organisatie/gmr/ vindt u de laatste verslagen van de vergaderingen. 
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