Nieuwsbrief 12 januari 2017
Agenda
14 januari
16 januari
20 januari
27 januari
6 februari
7 februari
7 februari
10 februari
11 februari
17 februari
20-24 februari

Oud papier
Ouderavond
Vomol Project Verkeer (groep 7-8)
Opening schoolbibliotheek
Studiedag (leerlingen vrij)
Definitieve advies gesprekken (groep 8)
Portfolio (rapport) gesprekken
Portfolio mee
Oud papier
Studiedag (leerlingen vrij)
Voorjaarsvakantie

Bijbelverhalen
Thema week 3: Het begint
Johannes de Doper maakt bekend dat er iets nieuws gaat beginnen met Jezus. Hij doopt hem in de
Jordaan. In Nazareth horen de mensen Jezus voor het eerst spreken.
Lucas 3: 1-18 Johannes de Doper
Lucas 3: 21-22 Jezus wordt gedoopt
Lucas 4: 14-21 De synagoge van Nazareth
Thema week 4: Dat is beter
Er zijn mensen die ziek zijn, mensen die verdrietig zijn, mensen die
niet meetellen. Veel mensen laten hen links liggen. Maar Jezus gaat
juist naar hen toe. Dat is beter. Let maar op!
Lucas 4: 31-37 De boze man
Lucas 4: 38-39 De schoonmoeder van Simon
Lucas 4: 40-44 Zieke mensen

Liedjes voor januari:
Kerk:
Lied 249
Onderbouw: Lied 166a
Bovenbouw: Lied 917

All night, all day
Hij wandelt in zijn koningsjas
Ga in het schip

Verjaardagen
15 januari is Anna Prins uit groep 5 jarig
16 januari is Linda Huizingh uit groep 7 jarig
VAN HARTE GEFELICITEERD

Nieuws van Het Kompas
Dalton
Ditmaal geen praktijkvoorbeeld van Dalton binnen onze school, maar informatie uit ons Daltonboek.
Hieronder een stuk informatie dat hoort bij de kernwaarde vrijheid en verantwoordelijkheid.
Hoe geven wij gestalte aan: Vrijheid en Verantwoordelijkheid?
Vrijheid en verantwoordelijkheid
Wij willen dat onze leerlingen eigen keuzes kunnen maken en hun eigen weg in het leven vinden. Daar
hebben ze vrijheid voor nodig, zodat ze zich kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past.
Vrijheid betekent echter niet dat er geen grenzen zijn. De leerkracht bepaald voor een groot deel wat er
geleerd wordt. Waar mogelijk krijgen onze leerlingen keuzevrijheid, bijvoorbeeld op welke manier ze
willen leren of welke materialen ze daar bij nodig hebben.

Wij vragen onze leerlingen veel en regelmatig keuzes te maken. Een leerling die dat goed aan kan,
doet dat vaker dan een leerling die daar nog moeite mee heeft. Leerlingen moeten leren met deze
vrijheid en verantwoordelijkheid om te kunnen gaan. Voor de een zal dat makkelijker gaan dan voor
de ander. Dat betekent dat we verschillen maken tussen verschillende leerlingen. De één geven we
meer vrijheid en verantwoordelijkheid dan de ander.

Lief en leed
Voor de vakantie hebben wij u in de nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de plotselinge opname
van Nine van Wijk, zusje van Noël van Wijk (groep 4). De situatie is nog steeds zorgelijk en zeer
spannend.
Hieronder een link naar de weblog die bijgehouden wordt door de ouders:
https://ninevanwijk.wordpress.com/
Fam. van Wijk
Ronald Mac. Donaldhuis; kamer 103
H.A. Kooijkerplein 15
9713 GT Groningen

Ingekomen nieuws
GymXtra
Omdat de motorische ontwikkeling niet bij iedereen kind gelijk verloopt is een goede motoriek bij
kinderen niet vanzelfsprekend. Om verschillende redenen kan een achterstand ontstaan: een
verminderd zelfvertrouwen, verminderde sociale vaardigheden of een kind dat opgroeit in een
bewegingsarm milieu. Daardoor wordt de aansluiting bij leeftijdsgenoten op het gebied van bewegen
minder makkelijk gevonden. Juist voor deze kinderen is er het lesprogramma GymXtra ontwikkeld.
Doel
Het doel van het programma GymXtra is het vergroten van motorische vaardigheden door het
aanbieden van extra beweegmomenten. Op deze manier vinden kinderen makkelijker de aansluiting
bij leeftijdsgenoten tijdens het buitenspelen, de gymles en op de sportvereniging.
De lessen binnen het programma GymXtra hebben verder als doelstellingen:
•
Ervaren van plezier en succes in bewegingssituaties
•
Verbeteren van fysieke fitheid
•
Ontwikkelen van meer zelfvertrouwen
•
Verminderen van angst
•
Leren samenspelen
Werkwijze
GymXtra is een lesprogramma voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 10 jaar. De lessen duren 45
minuten en het hele programma bestaat uit 10 lessen. De GymXtra lessen worden gehouden in
Trefkoele + onder deskundige begeleiding en in kleine groepjes.
Wanneer
De GymXtra lessen vinden plaats op maandagmiddag van 15.45-16.30 uur in de Trefkoele+
gedurende de volgende data:
1.
6 februari
2.
13 februari
3.
27 februari
4.
6 maart
5.
13 maart
6.
20 maart
7.
27 maart
8.
3 april
9.
10 april
10.
24 april
Kosten
De kosten bedragen in totaal € 20,- voor 10 lessen.
Contactgegevens
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over GymXtra? Neem dan contact op met de
buurtsportcoach William van Lenthe.
T: 06-30022161
E: w.vanlenthe@dalfsen.nl

Jeugdsportmonitor
Geachte leerlingen, ouders en medewerkers van CBS Het Kompas,
Inmiddels is er een start gemaakt met het jaar 2017. Hiervoor wensen wij jullie al het goeds toe. In de
loop van 2017 zullen echter ook nog resultaten uit 2016 met jullie gedeeld worden. Zoals jullie
wellicht weten heeft CBS Het Kompas deelgenomen aan de jeugdsportmonitor 2016. Bij deze willen
wij jullie graag op de hoogte brengen van de respons en de planning m.b.t. de bekendmaking van de
uitkomsten.
In 19 Overijsselse gemeenten is onderzoek gedaan naar het sport- en beweeggedrag en de leefstijl
onder 4- tot 18-jarigen. 311 scholen hebben deelgenomen aan de Jeugdsportmonitor door de
weblink naar de online vragenlijst te versturen naar de (ouder(s)/verzorger(s) van de) leerlingen. In
totaal hebben 15.000 leerlingen (PO en VO) de vragenlijst ingevuld! Van de scholen in de gemeente
Dalfsen is er door 635 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Dit is echter niet het eindtotaal van de
leerlingen in de gemeente Dalfsen, aangezien er (vooral op het VO) ook leerlingen op scholen buiten
de gemeente Dalfsen zitten. Deze zullen in de eindrapportage uiteraard wel meegenomen worden
voor de resultaten voor de gemeente Dalfsen.
De analyse en rapportage van het onderzoek wordt uitgevoerd door Sportservice Overijssel en zij
zullen dit zowel provinciaal als per gemeente doen. Deze rapportage wordt in het voorjaar van 2017
verwacht.
Al met al is er in de gemeente Dalfsen (voor PO en VO) een mooie respons waardoor we op
gemeentelijk niveau betrouwbare uitspraken kunnen doen over het sport- en beweeggedrag en
leefstijl onder de doelgroep. Dit was zonder jullie inzet en medewerking niet gelukt en daarom willen
wij jullie hiervoor bij deze hartelijk danken!
Met sportieve groeten,
William van Lenthe & Marco Hollak
Buurtsportcoaches gemeente Dalfsen

