Nieuwsbrief van 26 januari 2017
Agenda
27 januari
06 februari
7-9 en 13 februari
7-9 en 13 februari
11 februari
16 februari
17 februari
20-24 februari
01 maart
08 maart
09 maart
15 maart
17 maart

Opening schoolbibliotheek
Studiedag (leerlingen vrij)
Definitieve advies gesprekken (groep 8)
Portfolio (rapport) gesprekken
Oud papier
Portfolio mee
Studiedag (leerlingen vrij)
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Excursie Rijksmuseum (groep 5/8)
Koffie uurtje
Nationale Daltondag
Peuterochtend

Bijbelverhalen
Thema week 5: Ongelooflijk waar
In de buurt van Jezus gebeuren ongelooflijk ware dingen. Wie daar naar toe gaat, wie daar naar toe
gebracht wordt, maakt ongekende dingen mee. Die wordt een ander mens.
Lucas 5: 12-16
Petrus, Jacobus en Johannes volgen
Lucas 5: 12-16
De melaatse man
Lucas 5: 17-26
De verlamde man
Thema week 6: Mag dat wel?
Het lijkt vaak gemakkelijk om te weten wat er wel mag en wat niet. Daar zijn toch regels voor. Maar
gelden die regels altijd? Laat je iemand verdrinken als er een bordje ‘verboden te zwemmen’ staat?
Nee toch!?
Lucas 6: 1-5
Aren plukken op de sabbat
Lucas 6: 6-11
Genezing op de sabbat
Lucas 6: 12-23
De twaalf apostelen

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

Liedjes voor februari:
Kerk:
Lied 42
Onderbouw: Lied 227

Evenals een moede hinde
Loof de Heer

Bovenbouw:

Lied 228

Gezegend ben jij

Verjaardagen
2 februari is Romee Hartung uit groep 4 jarig
VAN HARTE GEFELICITEERD!

Nieuws van Het Kompas
Portfolio
I.v.m. de wijzigingen van de portfoliogesprekken, gaat het portfolio nu 16 februari mee naar huis
i.p.v. 10 februari.
Oude kaarsen voor Carei
Het zendingsgeld dat wordt ingezameld in deze periode gaat naar de werkgroep Carei. Zij
ondersteunen drie projecten in de Roemeense stad Carei. Naast een kinder- en bejaardentehuis
wordt er ook een instelling voor gehandicapten ondersteund. Als dagbesteding én bijverdienste
verwerken de bewoners oude kaarsen tot nieuwe prachtige kaarsen. Ook vanuit Nederland en dus
vanuit Het Kompas, kunnen wij hiervoor oude kaarsen inzamelen. Bij de ingang van de bovenbouw
staat een, door Alie Bloemert gemaakte, doos, waarin de kaarsen kunnen worden verzameld. Dus:
kaarsje opgebrand? Neem hem mee naar school. Alvast bedankt voor uw hulp.
Kanjercoördinator/ Anti-pest coördinator
Ik ben sinds oktober van dit schooljaar de KC (kanjer coördinator)/ APC (anti- pest coördinator) op
Het Kompas.
Pesten staat terecht hoog op de agenda van de overheid, de ouders en het onderwijs. Om pesten
grondig aan te kunnen pakken adviseert het ministerie van OCW scholen om minstens een eigen anti
pest coördinator aan te stellen. Scholen moeten zorgen voor een sociaal veilige omgeving en moeten
pesten tegengaan.
Wij willen ons richten op een sociaal veilige omgeving voor zowel de kinderen, leerkrachten als
ouders.

Deze sociaal veilige omgeving bereiken we door het geven van de kanjertraining. De Kanjertraining
op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas
geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden, of te verbeteren.
Als KC/ APC houd ik mij bezig met het bewaken van die sociaal veilige omgeving. Leerkrachten
kunnen met vragen over de Kanjertraining bij mij terecht. Meerdere keren in het jaar komt de

Kanjertraining op de agenda in de teamvergadering. Er zijn twee momenten in het jaar dat ik met de
leerkrachten de leerlingen bespreek a.d.h.v. de Kanjervragenlijsten.
Kinderen kunnen in eerste instantie met vragen over sociale vaardigheden bij de leerkracht terecht,
maar kunnen mij ook benaderen.
Als u als ouders vragen heeft over de sociale vaardigheden van uw kind, is het natuurlijk
vanzelfsprekend, dat u eerst naar de leerkracht toe gaat. Wilt u iets weten over de Kanjertraining dan
kunt u ook bij mij terecht.
Als gevolg van deze kanjertraining houden/krijgen de kinderen vertrouwen in elkaar.
Soms gaat het weleens mis, dat kan en dat mag! De leerkracht zal nog intensiever aan de slag
moeten gaan binnen zijn groep met de kanjertraining.
Indien nodig en/of gewenst wordt de hulp ingeschakeld van de KC/APC.
Dit allemaal kan natuurlijk nooit bewerkstelligd worden zonder u als ouder. Over de
sociaal/emotionele ontwikkeling van uw kind moeten wij zeker in gesprek blijven.
Een goede samenwerking tussen kind-school-ouders/verzorgers is essentieel en komt de sociaal
veilige omgeving ten goede.
Met vriendelijke groet,
Hester van Riesen.

Seksuele vorming
Scholen zijn verplicht aandacht te besteden aan seksuele vorming. In het verleden hebben wij op Het
Kompas gebruik gemaakt van projecten van de SMON. In de komende periode willen wij ons
oriënteren op het lespakket ‘Relaties en seksualiteit’.
Onder andere de volgende onderwerpen komen aan de orde in dit lespakket: lichamelijke
veranderingen, normen en waarden, weerbaarheid en seksualiteit in onze maatschappij.
Als de kinderen thuiskomen met één van bovenstaande onderwerpen, dan weet u dat dit besproken
is in een les op school.
Als u vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.

Peuterochtend
Vrijdag 17 maart 2017 organiseren wij een peuterochtend. Dit is een kennismakingsochtend voor
peuters en hun ouders/verzorgers. De peuters draaien een ochtendprogramma mee in groep 1/2.
Het programma zal bestaan uit een inloopkwartier, een speel-/werkles, fruit eten en drinken,
buitenspelen en workshops. Ook kinderen die al bij Het Kompas staan ingeschreven, zijn samen met
hun ouders/verzorgers van harte welkom!
Ouders van schoolgaande kinderen, leerkrachten en de directeur zullen aanwezig zijn voor
informatievoorziening, rondleiding en het beantwoorden van vragen.
De ochtend start om 8.30 uur en eindigt om 12.15 uur. Ouders/verzorgers zijn de hele ochtend
welkom, maar kunnen er eventueel ook voor kiezen om deels aanwezig te zijn. De kinderen kunnen
dan om 12.15 uur bij het hek opgehaald worden.
Dit bericht zal binnenkort via flyers, krantenbericht en social media verspreid worden. Zoals bekend
is mond-op-mond reclame één van de beste manieren om nieuws te verspreiden. Wij willen jullie

dan ook vragen dit bericht te verspreiden onder familie, vrienden, buren en kennissen. Mochten er
belangstellenden zijn, dan vernemen wij dat graag! Wij zullen dan, naast alle andere berichtgevingen,
zorgen voor een geadresseerde flyer.
Peuterochtend CBS Het Kompas
Vrijdag 17 maart
8.30 – 12.15 uur
Aanmelden voor deze ochtend kan via de mail: hetkompas@vcpon.nl

Dalton
Maandag 16 januari was de ouderavond met als thema ‘Dalton’. Omdat niet alle ouders/verzorgers
aanwezig konden zijn, hieronder een korte samenvatting.
Meester Arjan begon de avond met een uitleg over de missie en visie van de school. De missie en
visie is als bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief.
Tevens heeft meester Arjan verteld over het traject, dat we ruim anderhalf jaar geleden gestart zijn,
richting de visitatie van vrijdag 16 februari 2017.
De leerkrachten, IB-er en directeur hebben allemaal een Daltoncertificaat behaald. Daarnaast heeft
er teamscholing plaatsgevonden onder begeleiding van drs. Wolthuis van Saxion. Er is op school veel
gebeurd en veranderd op verschillende gebieden; zichtbaar, maar ook onzichtbaar. Wat is dan Dalton
en wat maakt Het Kompas Dalton? Drs. Wolthuis was tijdens de ouderavond aanwezig en heeft in
een presentatie deze vragen meegenomen. Vragen die bij ouders/verzorgers spelen waren in de
presentatie verwerkt en konden ook tijdens de presentatie gesteld worden.
Als afsluiting van deze presentatie werd de vraag gesteld: Hoe Dalton zijn de ouders/verzorgers? Hoe
kunnen we thuis met Dalton bezig zijn?
Wij hopen in de toekomst meer van deze informatieavonden te organiseren, maar ook in de praktijk
te laten zien wat onze school een Daltonschool maakt.

Ingekomen nieuws
PERSBERICHT
Onderwerp Kulturhusconcept Nieuwleusen

Gemeente op zoek naar nieuwe naam Kulturhus in Nieuwleusen
De beste inzending wordt beloond met een iPad
Er wordt hard gewerkt aan het nieuwe Kulturhusconcept in Nieuwleusen. Op dit moment nog
onder de naam ‘WOC Campus’, maar binnenkort draagt dit Kulturhusconcept een nieuwe
naam. Inwoners uit Nieuwleusen en (ver) daarbuiten kunnen van 13 januari tot en met 4
februari 2017 een nieuwe naam voor het project aandragen. Nieuwleusenaren maken hun idee
kenbaar door het invullen en inleveren van een ansichtkaart die ze via de post ontvangen. De
ansichtkaart is tot en met 4 februari in te leveren in de daarvoor bestemde stembussen bij de
lokale Albert Heijn en Plus Supermarkt, Sluis 3, de Schakel of het Agnieten College in
Nieuwleusen. Inwoners buiten Nieuwleusen kunnen een idee aandragen door het formulier op
www.woccampus.nl/nieuwenaam in te vullen, ook dat kan tot en met 4 februari. Een jury kiest
in februari 2017 uit alle inzendingen de beste en leukste naam.
Wethouder Van Leeuwen legt uit waarom er gezocht wordt naar een nieuwe naam. “Wij zijn op zoek
naar een naam die niet alleen leuk klinkt, maar ook aangeeft waar het nieuwe Kulturhus voor staat.

Wij willen hierbij de frisse, creatieve ideeën van inwoners gebruiken. Zij zijn de uiteindelijke gebruikers
van het Kulturhus.” Momenteel worden de plannen voor het Kulturhusconcept uitgewerkt onder de
naam WOC Campus. “Bij de start van het project hadden we snel een ‘werknaam’ nodig. In vijf
minuten tijd is deze naam bedacht, maar een mooi nieuw Kulturhus verdient een betere en
zorgvuldiger gekozen naam.”
Inloopbijeenkomst
In december heeft het architectenbureau de eerste schetsen van het Kulturhusconcept gemaakt, de
zogenaamde voorontwerptekeningen. De gemeente Dalfsen wil inwoners van Nieuwleusen graag op
de hoogte brengen van deze schetsen. Daarom wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd op 26
januari 2017. Tussen 15.30 – 17.30 uur en tussen 18.30 – 20.30 uur zijn inwoners van harte welkom
in het oude Rabobankgebouw in Nieuwleusen. Tijdens deze bijeenkomst krijgen bezoekers niet alleen
een beeld van het nieuwe Kulturhus, maar kan men ook vragen stellen, ideeën aandragen of
suggesties doen.
Kulturhusconcept Nieuwleusen
Het is al jaren de wens van inwoners, organisaties en gemeente om een bruisende kern in
Nieuwleusen te creëren. Een Kulturhusconcept waar onderwijs, cultuur, sport en welzijn nauw met
elkaar samenwerken. Een veilige plek waar jong en oud elkaar kan ontmoeten en zich op alle
gebieden kan ontwikkelen. Kortom: een essentiële voorziening op een prachtige, centrale plek, tussen
Noord- en Zuid-Nieuwleusen in. Al enkele jaren wordt hier, tot nu toe vooral op de achtergrond, door
veel personen en organisaties aan gewerkt.
Niets missen van de meest recente ontwikkelingen? Like het Kulturhusconcept op Facebook
www.facebook.com/woccampus of kijk op www.woccampus.nl.
Meer informatie: Christiaan Hovestad, team communicatie, telefoon (0529) 48 83 58

