Nieuwsbrief van 17 maart 2017
Agenda
06 april
08 april
13 april
13 april
14 april
17 april
18-19-20 april
21 april
24-28 april
27 april
3 mei

Verkeersexamen (theorie) groep 7
Oud papier
Verkeersexamen (praktijk) groep 7
Paasmaaltijd
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Eindtoets (groep 8)
Koningsspelen/sportdag
‘Mei’ vakantie
Koningsdag
Luizencontrole (geen gel in je haar)

Bijbelverhalen
Thema week 12: Wat een rijkdom!
Wat heb je nodig om te leven? Is dat veel? Hoe zorg je ervoor dat je dat ook krijgt? Jezus leert zijn
leerlingen bidden. Je mag God vragen om wat je nodig hebt, hij zal het je geven. Jezus leert ook hoe
je kan uitdelen van wat God je heeft gegeven.
Lucas 11: 1-13
Jezus, leer ons bidden
Lucas 12: 22-34
Maak je geen zorgen
Lucas 14: 15-24
Het feest kan beginnen
Thema week 13: Dat raak je niet kwijt!
Jezus vertelt verhalen over de blijdschap van mensen als ze vinden wat ze kwijt dachten te zijn. Zo blij
is God ook als mensen bij Hem (terug)komen.
Lucas 15: 1-10
Gevonden!
Lucas 15: 11-32
Weer thuis
Lucas 16: 19-31
Rijk of arm?

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
22 maart is Maud Strijk uit groep 7 jarig
23 maart is Marit Epping uit groep 7 jarig
25 maart is Silke van Raalte uit groep 2 jarig
VAN HARTE GEFELICITEERD

Nieuws van Het Kompas
Nationale Daltondag
Afgelopen woensdag 15 maart was de Nationale Daltondag en als nieuwe daltonschool hebben wij
hier een feestelijk tintje aan geven. Het programma stond in het teken van “Samen”. Er is een nieuwe
daltonvlag gehesen, in groepjes hebben de kinderen activiteiten en spelletjes gedaan en we hebben
een grote daltontaart gemaakt en opgegeten.
Binnenkort kunt u foto’s bekijken via facebook en website. A.s. dinsdag komt er een artikel in de
Dalfser Marskramer.
Daltonboek
Donderdag 16 maart hebben alle oudste leerlingen het daltonboek van Het Kompas mee naar huis
gekregen. Dit boek is bedoeld voor u, als ouders. In het boek vindt u de missie/visie van de school.
Vanuit deze visie zijn de keuzes gemaakt voor de ontwikkelingen binnen ons onderwijs.
U zult begrijpen dat het daltonboek een document is die elk jaar (of vaker) wijzigt qua inhoud. Op de
website zal continu de meest recente versie gepubliceerd worden.
Klasbord
Inmiddels zijn we alweer een paar weken verder en zijn er al meerdere berichten geplaatst op de
Klasbord app. Een snel en veilig communicatiemiddel.
Wij willen benadrukken dat de foto’s die op klasbord geplaatst worden alleen bedoeld zijn voor
gebruik op de Klasbord app. Wij willen u dus vragen deze foto’s niet te verspreiden via andere
kanalen. Alvast bedankt!
Het JEUGDCULTUURFONDS creëert kansen!!
Alle kinderen moeten kunnen deelnemen aan culturele activiteiten. Maar soms kan dat niet, omdat
er thuis te weinig geld is om het lidmaatschap te betalen. Het Jeugdcultuurfonds geeft deze kinderen
graag een steuntje in de rug door het lidmaatschap van de muziekschool, theaterschool of bijv.
scouting te betalen en waar mogelijk ook de attributen. Om in aanmerking te komen voor een
bijdrage van het Jeugdcultuurfonds moet voldaan worden aan een aantal spelregels. Vervolgens kan
uw kind vaak al binnen drie weken deelnemen bij een cultuurinstelling naar keuze. Voor meer
informatie over Jeugdcultuurfonds Overijssel kijk op
https://www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/overijssel/of neem contact op via overijssel@jeugdcultuurfonds.nl
Liever voetballen, turnen, of
basketballen? Kijk dan op www.
jeugdsportfonds.nl of stuur een mail
naar overijssel@jeugdsportfonds.nl

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 nog vandaag, 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!

