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Datum: 23 november 2018 Nummer: 13 

 
Agenda 

Woensdag 28 november  groep 6a op excursie naar de bibliotheek 

    we zetten allemaal onze schoen op school  

    12.00 – 14.00 uur: fotograaf – gezinsfoto’s 

 

Kwink van de Week: 26 tot en met 30 november  

Thema: Hou je in. Over: ik zeg niet alles wat ik denk, gekoppeld aan wijs leren omgaan met sociale media (voor oudere kinderen). 

 Onderbouw:    Middenbouw:   Bovenbouw: 

 
 
Gezinsfoto’s 

Op woensdagmiddag 28 november is er van 12.00 uur tot 14.00 uur gelegenheid om gezinsfoto’s te laten maken. Er komen twee 

fotografen, dus er zijn twee intekenlijsten. Wilt u zoveel mogelijk aansluitend invullen? Voor een gezin met een baby erbij en/of 

met papa en mama graag twee keer twee minuten reserveren. 

De lijsten liggen vanaf maandag 26 november in de aula.  

De fotograaf begint om 12.00 uur met gezinsfoto’s van kinderen uit de onderbouwgroepen. Gezinnen met kinderen uit de 

groepen 5 tot en met 8 kunnen na half 1 intekenen op de lijst. Kinderen van de groepen 5 tot en met 8 mogen tussen 12.00 uur en 

12.30 uur niet uit de les worden gehaald. 

De foto’s worden gemaakt in het speellokaal van de onderbouw en in de aula, u kunt wachten in de hal. 

 

Kerst 2018: om alvast te noteren in uw agenda 

De kerstviering voor de groepen 1/2 is op woensdag 19 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 groepen 3, 4 en 5  is op woensdag 20 december van 17.00 tot 18.00 uur in de aula van de school.  

De kerstviering voor de groepen 6, 7 en 8 is op woensdag 20 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. De ouderraad verzorgt tijdens de kerstvieringen een gezellig samenzijn 

voor ouders bij het podium op het bovenbouwplein. Uiteraard kan dat alleen doorgaan als de weersomstandigheden dat toelaten. 

 

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. 
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De kinderen van de groepen 1/2 zijn vrij op donderdagmiddag 20 december. 

 

Op vrijdagochtend 21 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 maar wilt u deze data alvast noteren! 

 

 
 

Kerstontbijt en allergie  

Ook dit jaar verzorgt de ouderraad op vrijdagochtend 21 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. 

 

Kompas-kinderkoor voor de groepen 3 tot en met 8 

Zingen is leuk, maar samen zingen is nog veel leuker!  

We zijn er gelukkig in geslaagd nieuwe begeleiding te vinden voor het Kompas-kinderkoor! Vanaf januari 2019 starten de 

repetities onder leiding van Myrthe Zonneveld op maandagmiddag van 15.30 – 16.30 uur in de aula van de school! 

Kinderen van de groepen 3 tot en met 8 kunnen worden aangemeld door een mail te sturen naar info@kompas.pcsv.nl  

 

De data van de repetities en van de afsluitende presentatie zijn als 

volgt:  

7, 14, 21 en 28 januari 

4, 11 en 18 februari 

4, 11, 18 en 25 maart 

1, 8 en 15 april 

6, 13, 20 en 27 mei 

3 juni 

Om nu alvast in uw agenda te zetten: op maandag 17 juni is er een 

afsluitende presentatie/optreden voor ouders en andere 

belangstellenden van 15.45 – 16.30 uur! 

 

Als je komt zingen in het koor van Het Kompas leer je niet alleen leuke 

liedjes maar ook de juiste zangtechniek. Daarbij zitten wij zeker niet 

stil. Kom in beweging en leef je in in wat je zingt als een heuse 

musicalster!  


