Nieuwsbrief van 9 februari 2017
Agenda
7-9 en 13 februari
7-9 en 13 februari
11 februari
16 februari
17 februari
20-24 februari
01 maart
09 maart
11 maart
15 maart
17 maart
06 april
13 april
13 april
14 april
17 april
18-19-20 april
21 april
24-28 april
27 april

Definitieve advies gesprekken (groep 8)
Portfolio (rapport) gesprekken
Oud papier
Portfolio mee
Studiedag (leerlingen vrij)
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Koffie uurtje
Oud papier
Nationale Daltondag
Peuterochtend
Verkeersexamen (theorie) groep 7
Verkeersexamen (praktijk) groep 7
Paasmaaltijd
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Eindtoets (groep 8)
Koningsspelen/sportdag
‘Mei’ vakantie
Koningsdag

Bijbelverhalen
Thema week 7: Vriend en vijand
‘’Heb je vijanden lief’, zegt Jezus. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoewel… ook Joden
en Romeinen zijn vijanden. Maar zo hoeven ze zich niet te gedragen.
Lucas 6: 27-35
Houd van je vijanden
Lucas 6: 41-45
De splinter en de balk
Lucas 7: 1-10
De centurio van Kafarnaüm
Thema week 9: Doe maar mee!
Soms is er een wonder voor nodig om weer me te kunnen doen. Maar soms kunnen wij
zelf het wonder zijn. Door goed naar elkaar te kijken en te luisteren bijvoorbeeld.
Lucas 7: 11-17
De jongen uit Naïn
Lucas 7: 36-50
De vrouw die Jezus zalfde
Lucas 8: 4-15
Het verhaal van het zaad en het land
Liedjes voor februari:
Kerk:
Lied 42
Onderbouw: Lied 227
Bovenbouw: Lied 228

Evenals een moede hinde
Loof de Heer
Gezegend ben jij

Verjaardagen
19 februari is Myla Kerkhof uit groep 4 jarig
26 februari is Bas Engelen uit groep 4 jarig
3 maart is Hanne Visscher uit groep 1 jarig
VAN HARTE GEFELICITEERD

Nieuws van Het Kompas
Dalton; visitatie
Donderdag 16 februari is een belangrijke dag in het Daltontraject van onze school. Deze dag zal er
een visitatiecommissie bij ons op school komen. De commissie heeft verschillende documenten
ontvangen. Naar aanleiding van deze documenten gaat de commissie onderzoeken of wij doen wat
wij schrijven. De commissie zal verschillende gesprekken aangaan en rondkijken in de school;
- Gesprek met de leerlingenraad.
- Gesprek met ouders.
- Gesprek met de Daltoncoördinator en directeur.
- Gesprek met de directeur / bestuurder PCO-N.
- Gesprek met het team.
- Klassenbezoeken; lessen, maar ook workshops e.d.
Aan het eind van de dag worden de bevindingen besproken. Er wordt een verslag opgesteld met
daarin een advies van de visitatiecommissie. Dit verslag wordt voorgelegd aan het bestuur van de
Nederlandse Daltonvereniging. Het bestuur neemt de uiteindelijke beslissing of Het Kompas het
certificaat ontvangt.
Nieuwbouw en schooltuin
Zoals u waarschijnlijk allemaal weet zijn er plannen om de schuur uit te breiden en een schooltuin
aan te leggen. Afgelopen woensdag 8 februari heeft het bestuur goedkeuring gegeven om de
plannen voort te zetten. Goed nieuws!
Als Daltonschool willen wij gebruikmaken van verschillende werkruimtes. Het is belangrijk dat een
werkruimte netjes is en er weinig prikkels zijn. In het schoolgebouw hebben wij te weinig bergruimte,
waardoor de verschillende werkruimtes ook deels als opslag functioneren. Kortom: er is meer
bergruimte nodig.
Naast bergruimte willen wij ook graag een keuken en werkruimte bij de schooltuin realiseren. Deze
keuken/werkruimte kan gebruikt worden bij de lessen rondom de schooltuin, zoals: koken,
schoonmaken van producten, kweken van plantjes, etc. Wij willen deze ruimte graag
multifunctioneel gebruiken. Denk aan: koffieruimte, ontmoetingsplek en andere ideeën. Hiervoor
moeten nog concrete plannen op papier gezet worden.
De schooltuin willen wij dit voorjaar al in gebruik nemen, zodat wij voor de zomervakantie al een
eerste oogst hebben. De schooltuin zal bestaan uit 4 moestuinen. Daarnaast zullen er ook
fruitbomen, struiken, bloemen, etc. komen. Alie Bloemert, Sandra Prins en Ronald Marsman zijn
betrokken bij het ontwerpen en indelen van de schooltuin. Willy-Jan Boerman en Henk Russcher zijn
betrokken bij de aanleg.
Wat betreft de nieuwbouw hebben wij Wim van Dijk ingehuurd; BTvD. Er zijn 2d en 3d tekeningen
gemaakt. Er staan gesprekken gepland met gemeente en andere betrokken. Naast de nieuwbouw

willen we ook de verkeersveiligheid bij school onderzoeken. Hierbij worden de verkeersouders van
de school betrokken; Yvonne Stegerman en Hilleen Russcher.
Binnenkort zullen de tekeningen op de website geplaatst worden. Tevens zullen de tekeningen in
school opgehangen worden, zodat de tekeningen voor iedereen toegankelijk zijn.
Rabobank clubkas campagne
Wij hebben ons opgegeven om deel te nemen aan de Rabobank clubkas campagne. Dit houdt in dat
alle leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek in de periode van 1 t/m 17 maart 2017 stemmen
kunnen uitbrengen op verschillende verenigingen en stichtingen. Bij deze stemming geldt: hoe meer
stemmen, hoe hoger het bedrag dat wordt uitgekeerd.
Waarom doen wij mee?:
Zoals hierboven staat vermeld zijn wij bezig met de uitbreiding van de huidige schuur en de aanleg
van een schooltuin inclusief een kleine boomgaard. Om de schooltuin goed op te starten, hebben we
voldoende financiële middelen nodig. De Rabobank clubkas campagne kan ons een deel van deze
middelen opleveren.
Tot 1 maart moeten wij proberen zoveel mogelijk leden van de Rabobank enthousiast te krijgen voor
onze plannen en zover zien te krijgen dat ze gaan stemmen op CBS Het Kompas! Naast flyers,
posters, stickers, facebook, etc. willen wij jullie als ouders/verzorgers vragen deze actie te delen met
zoveel mogelijk mensen. Zodoende kunnen wij er samen voor zorgen dat het een geslaagde actie
wordt!
Rond 1 maart zullen alle leden van de Rabobank een brief ontvangen met een unieke stemcode. Het
zou fantastisch zijn als u uw stemmen inzet op het initiatief van CBS Het Kompas!

