Nieuwsbrief van 3 maart 2017

Agenda
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

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 10: Is dat nou veel?
Lucas 8: 40-56, 9:10-27
Jezus vertelt het verhaal over de vijf broden en twee vissen. Soms lijkt iets weinig maar is het toch
veel! Jezus vertelt ook wat het betekent als je hem volgt. Je kan de hele wereld winnen, maar als je
jezelf verliest heb je er niets aan. Jezus opent een vergezicht op het koninkrijk van God. Dat is veel
meer dan je kunt voorstellen!
Het verhaal over het dochtertje van Jaïrus wijst vooruit naar Pasen.
Thema week 11: Jij bent veel waard!
Lucas 9:28-36, 10:25-42
Als Jezus op een hoge berg is, verandert hij en begint te stralen. Er klinkt een stem uit de hemel: ‘Dit
is mijn geliefde Zoon, die ik heb uitgekozen.’ ‘Jij bent veel waard’, zegt God tegen Jezus. Maar niet
alleen Jezus is veel waard, alle mensen zijn waardevol en kostbaar. Dat blijkt uit het verhaal van de
barmhartige Samaritaan en de woorden die Jezus tegen Maria en Martha spreekt.
Liedjes voor maart
Kerk:
Lied 555
Onderbouw: Lied 167
Bovenbouw: Lied 632

Dans en zing: Hosanna
Weet jij ook waar Mozes is?
Dit is de dag

Verjaardagen
13 maart is Marit Massier uit groep 7 jarig
VAN HARTE GEFELICITEERD

Nieuws van Het Kompas
Gebedsgroep
Woensdag 15 maart komt de gebedsgroep om 8.45 uur bij elkaar. Gebedspunten worden door het
team doorgeven, maar ook ouders, verzorgers en leerlingen kunnen punten inbrengen.
Iedereen die wil aansluiten is van harte welkom!
Datum:
15 maart
Tijd:
8.45 uur
Locatie:
Fam. Visscher, Ruitenveen 17

Schooltuin
In de voorjaarsvakantie hebben ‘Russcher B.V. grondwerken & bestratingen’ en ‘Boerman Hovenier
en Bestratingen’ samen met enkele ouders de bestrating rondom de schooltuinen gerealiseerd. Er is
nu al een duidelijk beeld van hoe de schooltuin er uit moet komen te zien.
Iedereen die geholpen heeft bij het realiseren van de bestrating willen wij bedanken; bedankt voor
jullie inzet!

Dalton
Zoals u in eerdere berichten heeft kunnen lezen was de visitatiecommissie positief! Ze gaan ons
voordragen als nieuw lid van de Nederlandse Daltonvereniging.
Wij mogen ons nu dan ook een gecertificeerde Daltonschool noemen!
Hoe dan nu verder?:
- Allereerst willen wij iedereen voorzien van de recente versie van het daltonboek. In het
daltonboek staat onze visie uitgebreid omschreven. Vanuit onze visie zijn er keuzes gemaakt
wat betreft het daltononderwijs.
- Nationale Daltondag;
Woensdag 15 maart is de Nationale Daltondag. Wij zullen deze dag starten met het
doorgeven en hijsen van een nieuwe daltonvlag. Meer informatie vindt u in deze
nieuwsbrief.
- Vrijdag 17 maart is de eerste peuterochtend op Het Kompas. Peuters mogen een ochtend
meedraaien in groep 1/2. Ouders/verzorgers mogen ook meedraaien en krijgen een
rondleiding.
- Het definitieve verslag van de visitatiecommissie zal op de website geplaatst worden, zodra
wij de definitieve versie hebben ontvangen.
- Na goedkeuring van het verslag zal de voorzitter van regio GrootZwolle op school komen om
het officiële bordje van Dalton te overhandigen.

-

Uiteraard blijven wij als team niet stilzitten en zullen wij doorgaan met het ontwikkelen van
de daltonspeerpunten op onze school. Via de nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte blijven
houden van alle ontwikkelingen.

Binnenkort ontvangt u het daltonboek. Wij wensen u veel leesplezier!

Nationale Daltondag
Woensdag 15 maart a.s. is de Nationale Daltondag en als nieuwe daltonschool willen we hier een
feestelijk tintje aan geven. Het gezamenlijke programma staat in het teken van “Samen”. We gaan
samen de daltonvlag ophangen, we doen samen activiteiten en versieren én eten samen een lange
taart.
We starten deze woensdag met het doorgeven en hijsen van de nieuwe daltonvlag. Omdat het
programma in het teken staat van “samen” willen we direct om 8.30 uur starten met het doorgeven
en hijsen van de nieuwe daltonvlag. U, als ouder/verzorger, kunt dan ook deelnemen aan het
doorgeven van de vlag.
Na het hijsen van de vlag gaan de kinderen naar binnen en volgen daar het aangepaste
dagprogramma.

Klasbord
16 februari heeft u een uitnodiging ontvangen voor de ‘Klasbord’; een veilige, maar vooral een leuke
manier ouders/verzorgers te informeren over het reilen & zeilen van de klas.
Nog niet iedereen die een uitnodiging heeft ontvangen, heeft zich aangemeld. Mocht u de mail niet
correct hebben ontvangen of niet meer beschikbaar hebben, dan kunt u dit doorgeven. Wij zullen er
dan voor zorgen dat u z.s.m. de mail ontvangt.

Rabobank clubkas campagne
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij deelnemen aan de Rabobank clubkas
campagne. Alle leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek kunnen in de periode van 1 t/m 17 maart
2017 stemmen 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.
Als u lid bent van de Rabobank heeft u een brief met stemcode ontvangen. Het zou fantastisch zijn
als u uw stemmen inzet op het initiatief van CBS Het Kompas! Tevens zouden wij het enorm
waarderen als dit bericht wordt gedeeld, want zoals al eerder gezegd is: hoe meer stemmen, hoe
hoger het bedrag!
Alvast bedankt!

