Nieuwsbrief van 31 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
5 mei
8 mei
13 mei
15 mei
22-26 mei
25 mei
29 mei/1 juni
1 juni
5 juni

Verkeersexamen (theorie) groep 7
Oud papier
Verkeersexamen (praktijk) groep 7
Paasmaaltijd (Leerlingen om 14.15 uur vrij)
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Eindtoets (groep 8)
Koningsspelen/sportdag
‘Mei’ vakantie
Koningsdag
Luizencontrole (geen gel in je haar)
Bevrijdingsdag (leerlingen vrij)
Oudergesprekken (vrijwillig)
Oud papier
Gesprekken n.a.v. eindtoets (groep 8)
Mei vakantie
Hemelvaartsdag
Avondvierdaagse
Kledinginzameling actie
2e Pinksterdag

Bijbelverhalen
Thema week 14: Waar word je rijk van?
Jezus vertelt mensen een verhaal over bidden. Op een ezel rijdt Jezus naar Jeruzalem. Onderweg
juichen de mensen Hem toe. Als Jezus bij de tempel komt gooit Hij kraampjes omver en vraagt om
stilte, een plaats om te bidden. Zo word je rijker.
Lucas 18: 9-14
Bidden in de tempel
Lucas 19: 28-44
Een koning op een ezel!
Lucas 19: 45-48
Schamen jullie je niet!

Thema week 15: Voor geen goud
Voor geen goud laat je je vrienden in de steek. Toch? Judas verraadt Jezus voor een zak met geld.
Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent. Jezus heeft de mensen lief, ook zijn vijanden, tot in de
dood. Voor geen goud laat God het verhaal van Zijn Zoon eindigen in de nacht.
Lucas 22: 1-23
De laatste maaltijd
Lucas 22: 47-62
Jezus wordt gevangen genomen
Lucas 23
Jezus wordt gekruisigd

Liedjes voor april
Kerk:
Lied 290
Onderbouw: Lied 642
Bovenbouw: Lied 617

Licht van Pasen
Ik zeg het allen dat Hij leeft
De Heer is waarlijk opgestaan

Verjaardagen
3 april is Storm Klein uit groep 6 jarig
6 april is Mirco ten Kate uit groep 8 jarig

Nieuws van Het Kompas
Afscheid
U heeft waarschijnlijk meegekregen dat de familie Kerkhof naar de Tweemaster in Nieuwleusen is
gegaan. Wij wensen Moya, Mila, Eryn en hun ouders veel succes en plezier op de nieuwe school!
Schooltuin
De ontwikkeling van de schooltuin gaat gestaag door. Afgelopen maandag heeft de bovenbouw
samen met ouders mest en humus door de aarde gespit. Dit alles om de grond vruchtbaar te maken.
Binnenkort zal er gezaaid en gepoot worden, zodat de tuin volop in gebruik is tijdens de pleinfair.
Verder zijn er mooie plannen op papier gezet om de schooltuin optimaal te benutten.
Nieuwbouw
In eerdere nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen over de plannen wat betreft nieuwbouw van de
schuur en ontwikkelingen rondom parkeergelegenheid en verkeersveiligheid. Het plan en de
tekeningen willen we op een goede manier indienen voor de vergunningaanvraag. Daarom zitten we
nu een aantal keren met de gemeente in overleg, voordat we het definitief indienen.
Afgelopen week is er een gesprek geweest met de gemeente. De gemeente heeft met ons
meegedacht en was vrij positief over de aangepaste plannen. Wij zijn nu bezig met de verdere
uitwerking van de definitieve plannen en hopen binnenkort een afspraak met de gemeente te
plannen waarin deze definitieve plannen besproken worden. Zoals het nu lijkt zal het helaas niet
lukken om alle plannen voor de zomervakantie af te ronden.
Peuterochtend
Vrijdag 17 maart hebben wij een goede peuterochtend gehad. Elf peuters zijn samen met hun
ouder(s) op school geweest. De peuters mochten de hele ochtend meedraaien met het
lesprogramma. De ouders hebben wij actief betrokken; rondleiding, informatie gegeven, meekijken,
meedoen, etc.
Het was een erg positieve ochtend met veel positieve geluiden! Van een aantal peuters mochten wij
al een definitieve aanmelding ontvangen. In juni hopen wij een tweede peuterochtend te
organiseren.

Daltonschool het Kompas gaat naar buiten op de Nationale Buitenlesdag 2017
Dinsdag 11 april 2017 doen wij mee aan de Nationale Buitenlesdag. Op deze dag geven wij een aantal
lessen buiten. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties en gezondheid van kinderen, maar het is
ook nog eens heel leuk! Buiten leren kinderen op onderzoekende en speelse wijze, én kunnen lessen
eenvoudig gecombineerd worden met bewegen.
Personeel
Zoals u allen zult weten heeft er dit schooljaar in groep 5 en 6 een aantal wisselingen plaatsgevonden
wat betreft de leerkrachten. Er is besloten dat juf Kim tot de zomervakantie fulltime voor de groep
staat. Als juf Marianne terugkomt van verlof, dan zal dit extra formatie zijn. Dit betekent dat juf Kim
voor de groep blijft staan en juf Marianne aansluit of taken buiten de klas verricht.
Koffie-uurtje
Hieronder een verslag van het laatste koffie-uurtje. Het koffie-uurtje wordt steeds op wisselende
dagen gehouden, zodat een ieder de mogelijkheid heeft om een keer aan te sluiten. Het volgende
koffie-uurtje staat gepland op dinsdag 13 juni om 8.30 uur.
Groep 5/6;
De ontstane situatie in groep 5/6 wordt/werd besproken bij het hek. Op dat moment speelde ook het
afscheid van de familie Kerkhof. Tijdens het koffie-uurtje is aangegeven dat er een ouderavond wordt
gehouden in groep 5/6.
Inmiddels is deze ouderavond geweest. Vanuit ouders en team is aangegeven dat het vertrek van de
familie Kerkhof niet alleen te maken heeft met de situatie in groep 5/6. Tijdens de avond is
medegedeeld dat juf Kim de hele week voor de groep gaat en dat er extra begeleiding in de groep
komt van het samenwerkingsverband.
We willen duidelijk maken dat groep 5/6 een erg leuke klas is en dat het momenteel goed gaat in de
groep!
Dalton;
- Daltonboek: Alle ouders krijgen een Daltonboek met daarin de ontwikkelingen en keuzes van de
school; gericht op de visie.
- Visitatieverslag: Er is besproken dat het visitatieverslag opgesteld wordt door de visitatiecommissie.
Inmiddels hebben wij dit verslag ontvangen en aanvullingen en opmerkingen geplaatst. Het verslag
zal besproken worden binnen het bestuur van de Nederlandse Daltonvereniging. Wij hopen voor de
zomervakantie een definitief antwoord te ontvangen.
- Nationale Daltondag: Het programma van 15 maart, Nationale Daltondag, is besproken.
Engels;
Bovenschool wordt er gekeken naar het onderwijs wat betreft het vakgebied Engels. Binnen een jaar
willen we Engels introduceren in groep 1 t/m 8. Uiteraard zal er gekeken worden naar een geschikte
methode, maar nog veel belangrijker: scholing voor het team. Als je als school effectief Engels wilt
onderwijzen, dan gaat dat niet alleen via een methode op gezette tijden. Het vak Engels zal
geïntegreerd moeten worden in verschillende vakgebieden.
Begrijpend lezen;
Door een extern bureau is er onderzoek gedaan naar het vak begrijpend lezen bij ons op school.
Inmiddels is er een rapport met aanbevelingen opgesteld. Deze aanbevelingen nemen wij op in ons

jaarplan. Wij zullen het komende schooljaar gaan onderzoeken hoe wij begrijpend lezen goed weg
kunnen zetten in ons onderwijs.
Op niveau werken;
Steeds meer kinderen werken tijdens een bepaald vakgebied op eigen niveau. Wij laten kinderen op
dit moment zoveel mogelijk aansluiten op een instructieniveau die past bij de leerling. Het gaat hier
om kinderen die een behoorlijk niveauverschil hebben ten opzichte van leeftijdsgenoten. Dit kan
zowel op hoger, als op lager niveau zijn. Momenteel passen wij het toe bij rekenen, begrijpend lezen
en taal.
Komend schooljaar gaan we spelling weer volledig groepsdoorbrekend toepassen.
Peuterochtend;
Zie deze nieuwsbrief.
Schuur/schooltuin;
Zie deze nieuwsbrief.
Middengebied;
In het middengebied zal een nieuwe Christelijke school gebouwd worden. De Zaaier en De Wegwijzer
zullen samengaan in een nieuw gebouw. Een tijd terug was dit wekelijks nieuws. Momenteel lijkt het
rustig rondom de nieuw te bouwen school, maar inmiddels worden de plannen weer opgepakt.
Het realiseren van een nieuwe school in het middengebied kan ook gevolgen hebben voor onze
school. Via het managementteam en de medezeggenschapsraad worden wij op de hoogte gehouden
en hebben wij inspraak. Zodra er nieuws is, zullen wij u op de hoogte brengen.
Rondvraag;
Er is nog even gesproken over de begintijden van de school. Het wordt als zeer positief ervaren door
ouders, dat de leesgroepen direct om 8.30 uur kunnen starten met lezen en groep 1/2 met het
inloopkwartier. De visitatiecommissie van de Daltonvereniging was hier ook erg enthousiast over.
‘De school straalt rust uit’ / ‘Alle kinderen weten wat er van ze verwacht wordt en ze starten dan ook
direct’
De laatste weken merken we dat kinderen vaker te laat op school komen. Voor de groepjes waarin
de kinderen lezen is dit vervelend, maar voor de kinderen zelf ook. Iedereen kan een keer te laat
komen. Laten wij, jullie en u er samen voor zorgen dat we vasthouden aan het positieve gevoel, zoals
dat hierboven beschreven staat.

