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AGENDA (ALGEMEEN)
ENA (A
10 december
11 december
14 december
17 december
19 dec. t/m 3 jan.

Sprookje “het Maanmannetje” voor de groepen 1 t/m 4 in Leek
Sprookje voor de groepen 5 t/m 8
Hercontrole afgekeurde fietsen door VVN
Kerstwandeling
Kerstvakantie
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Sprookje groep 5 t/m 8 (herhaling)
De leerlingen van de groepen 5-8 gaan op vrijdag 11 december naar het sprookje in
Tolbert. De voorstelling vindt volledig onder schooltijd plaats.
NIEUWS VAN DE BINDING

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Sprookje “het Maanmannetje”
Morgen, donderdagochtend 10 december gaan we samen met de kinderen van groep 3 en
4 naar dit sprookje in Leek. De voorstelling begint om 10.30 uur en duurt ongeveer 50
minuten, dus we verwachten rond 12.00 uur wel weer terug te zijn.
Sinterklaas
Afgelopen donderdag hadden we een prachtig
Sinterklaasfeest op school.
En wat een verrassing toen de juffen een cadeau
kregen met een gedicht!
Dit cadeau bleek niet van Sinterklaas, maar van de
kinderen te komen.
Nogmaals bedankt lieve kinderen voor dit lieve
cadeautje met een gouden rand.
Wij hebben het boven ons bed opgehangen.

Takkie
Toen wij de huishoek hadden omgetoverd als werkkamer voor
Sinterklaas, ging onze (bruine) hond Takkie zolang logeren bij
juf Vera. Zij zijn hele goede vrienden geworden en Takkie
wilde graag bij juf blijven wonen. Hij is ook al aardig oud en
hij vindt het heerlijk rustig bij juf Vera thuis. Nu hebben we
op school een jonge (zwarte) Takkie gekregen van
Sinterklaas!
Wij vinden hem allemaal heel lief en hij wil gelukkig heel
graag en heel vaak uitgelaten worden!
Vervanging
Woensdag 16 december krijgt juf Feikje een scholing over de nieuwe website; er is dan
vervanging in groep 2
NIEUWS UIT GROEP 3-4
Sprookje
Op donderdagochtend 10 december gaan we samen met groep 1 en 2 naar het sprookje
“het Maanmannetje” in Leek.
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Spelling
Groep 5 werkt aan woordpakket 12 woorden met de ng en de nk. Groep 6 oefent met
verkleinwoorden op -etje (balletje). De woordpakketten zijn te vinden op de site bij
groep 5/6. Hierna volgt in de loop van volgende week de toets over de spellingregels uit
de woordpakketten 9 t/m 12.
Geschiedenis
Op vrijdag 18 december is er een toets over de Gouden Eeuw; tijd van regenten en
vorsten. Een samenvatting voor deze toets wordt binnenkort meegegeven.
Kerstkuier
Voor het lichtje dat we gaan maken voor de kerstkuier hebben we allemaal een plastic
(pet) fles nodig. Vrijdag gaan we hier mee aan de slag.
NIEUWS UIT GROEP 7-8
Voorlichting vuurwerk
Afgelopen maandagmiddag kregen de
leerlingen voorlichting over vuurwerk.
Er is o.a. gesproken over legaal en illegaal
vuurwerk. De leerlingen in groep 7 en 8
weten nu in ieder geval hoe het hoort!

EN VAN DE MR
BERICHT VAN DE OR / MR

ALGEMENE BERICHTEN
Kerstkuier van Het Kompas op donderdag 17 december 2015.
Dit jaar wordt door de kerstcommissie, team en leerlingen van Het Kompas een
Kerstwandeling voor ouders/verzorgers en leerlingen georganiseerd.
We lopen samen met de kinderen een route langs 7 scènes waarin het kerstverhaal
wordt verteld. Onze school is zowel het begin als eindpunt.
Om alles organisatorisch zo goed mogelijk te laten verlopen zijn de leerlingen en
ouders/verzorgers( 1 per gezin) in 6 groepen van ongeveer 30 personen verdeeld. Na
een korte instructie worden de groepen om de 5 minuten op pad gestuurd. De
uitnodiging met daarin de regels en het vertrekschema, worden met deze nieuwsbrief
als extra bijlage verzonden. De eerste groep vertrekt om half vier ! Alle kinderen
nemen een lichtje mee, wat van te voren op school wordt gemaakt. We geven
dit lichtje mee naar huis, waar het bevestigd kan worden aan een lampionstokje dat op
de dag van de kerstwandeling meegenomen kan worden naar school.
De wandeling zal ongeveer een uur/anderhalf uur duren. Terug op school staat er voor
iedereen iets warms klaar en kunt U samen nog even nagenieten. We raden iedereen aan
om laarzen of ander stevig schoeisel te dragen omdat de wandeling voor het grootste
deel over onverharde paden gaat.
Mochten de weersvoorspellingen heel erg slecht zijn, dan vieren we het kerstfeest
alleen met de kinderen in school.
We hopen op een mooie kerstkuier samen !
Inzamelen lege batterijen!
We zamelen nog steeds lege batterijen in. Bij de hoofdingang
staat de inzamelton. Batterijen kunnen heel goed gerecycled
worden en zijn schadelijk voor het milieu als men ze gewoon
in de vuilnisbak gooit. De inzameling doen we voor STIBAT
(Stichting Batterijen). Als tegenprestatie krijgt de school
voor iedere kilo ingezamelde batterijen 1 spaarpunt. Op die
manier kunnen we niet alleen het milieu sparen, maar ook leuke dingen voor de school
aanschaffen.
We hebben de afgelopen jaren al heel wat kilo’s bij elkaar gespaard en hebben onlangs
twee mooie techniekdozen voor de gespaarde punten gekregen.
Spaart u mee om de ton weer vol te krijgen?

