Nieuwsbrief van 13 april 2017
Agenda
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

Goede Vrijdag
2e Paasdag
Eindtoets (groep 8)
Koningsspelen/sportdag
Vakantie
Koningsdag
Luizencontrole (geen gel in je haar)
Bevrijdingsdag (leerlingen vrij)
Oudergesprekken (vrijwillig)
Oud papier
Gesprekken n.a.v. eindtoets (groep 8)
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Avondvierdaagse
Kledinginzameling actie
2e Pinksterdag

Bijbelverhalen
Thema week 16: Dichtbij
Twee mensen komen uit Jeruzalem. Ze zijn nog zo vol van wat ze daar hebben beleefd, dat ze de
medereiziger die met hen op loopt niet herkennen. Wij als lezers en luisteraars worden wel ingelicht.
Ook bij zijn discipelen laat Jezus zich zien.
Lucas 24: 13-35
Terug naar Emmaüs
Lucas 24: 36-40
Jezus leeft

Thema week 18: Het is goed
In de scheppingsverhalen horen we dat God zegt dat het goed is. We gaan met de kinderen op zoek
naar hoe we dat terugzien in de wereld om ons heen.
Genesis 1: 1-25
God maakt de hemel en de aarde
Genesis 1: 26- 2:3
God maakt de mensen
Genesis 2: 4-25
Het paradijs

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

Liedjes voor mei
Kerk:
Lied 320
Onderbouw: Lied 839
Bovenbouw: Lied 783

Wie oren om te horen heeft
Ik danste die morgen
Voor mij is geluk

Verjaardagen
Maren Roos uit groep 8 is 25 april jarig
Lynn Boerman uit groep 2 is 27 april jarig
Rinse Visscher uit groep 7 is ook 27 april jarig
Silas van Raalte uit groep 4 is 29 april jarig

Nieuws van Het Kompas
Schoolfoto’s
De ouderraad heeft de schoolfotograaf kunnen vastleggen op dinsdag 2 mei 2017. Martine Bisschop
van Close-Up fotografie zal de foto’s gaan maken. Er worden individuele en groepsfoto’s gemaakt.
Tevens bestaat er een mogelijkheid om een broers-/zussenfoto te laten maken. Ook broers en
zussen, die niet naar Het Kompas gaan, kunnen samen met het gezin op de foto. De broers/zussenfoto’s worden ongeveer vanaf 14.00 uur gemaakt. Graag vernemen wij vóór woensdag 19
april welke gezinnen een broers-/zussenfoto willen maken, i.v.m. het maken van een planning. U
kunt dit doorgeven door een mail te sturen naar or-kompas@vcpon.nl o.v.v. van de namen en de
leeftijden van de kinderen.
De fotograaf zal de hele dag nodig hebben voor het maken van de foto’s. Daarom is er voor gekozen
de gym deze dag te laten vervallen. De kinderen hoeven dus geen gymspullen mee te nemen!
-

Schoolfoto’s: dinsdag 2 mei
Géén gym
Broers-/zussenfoto doorgeven voor 19 april: or-kompas@vcpon.nl

Invullen supporterspagina
In het portfolio (tabblad 'dit wil ik') is een nieuw leerdoel van de leerling zelf opgenomen. Er is
besproken en opgeschreven hoe we aan het leerdoel gaan werken. Wat kan de leerling zelf doen om
het doel te behalen, wat kan de leerkracht doen en wat kunnen ouders/verzorgers doen? Op school
is er gelegenheid om te werken aan het gekozen leerdoel, maar leerlingen mogen hier thuis ook aan
werken.
Het laten invullen van de supporterspagina door ouders/verzorgers, opa's / oma's, broers/zussen,
vrienden/vriendinnen hoort daar ook bij.
We verwachten dat de portfolio's op vrijdag 21 april weer terug op school zijn.

EU-Schoolfruit
Vanaf 16 april ontvangen wij geen EU-Schoolfruit meer. Wat een kind eet, is natuurlijk de
verantwoordelijkheid van de ouders of verzorgers. Wij zien het echter ook als onze taak om bij te
dragen aan een gezonde leefstijl. Bijvoorbeeld met het eten van groente en fruit. Spelenderwijs
ontdekken de kinderen dan ook meer over waar ons eten vandaan komt en over het lichaam. Die
vorm van leren door ervaren werkt goed. U plukt daar overigens ook thuis de vruchten van. Uit
onderzoek blijkt dat schoolfruitdagen ervoor zorgen dat kinderen ook na school vaker fruit en
groente eten.
Wat kunt u meegeven?
Op de schoolfruitdagen kunt u uw kind fruit of groente meegeven. Bijvoorbeeld een appel, peer,
banaan, mandarijn, kiwi, een schaaltje aardbeien of druiven. Of een bakje met snacktomaten, een
stuk komkommer, wortel of paprika. Variatie is leuk, lekker en goed voor de smaakontwikkeling van
uw kind.

Zwembad
Na de meivakantie kunnen de scholen gebruik maken van het zwembad. Bij mooi weer kan het dan
zijn dat de kinderen van groep 3 t/m 8 niet naar de sporthal gaan, maar naar het zwembad. Wij
willen u dan ook vragen rekening te houden met het meegeven van zwemkleding en een handdoek.
Gemeente, scholen, vakleerkrachten en een jurist hebben samen het protocol ‘Natte gymles’
opgesteld. Dit protocol is opgesteld om de les in het zwembad veilig te laten verlopen. Het protocol
is nog niet definitief vastgesteld, maar het is al wel duidelijk dat wij van alle leerlingen een kopie van
het zwemdiploma in bezit moeten hebben. Indien wij deze kopieën niet in ons bezit hebben, kunnen
wij geen gebruikmaken van het zwembad.
Wij willen u allen dan ook vragen een kopie van het zwemdiploma in te leveren bij de leerkracht van
uw kind(-eren). Omdat niet alle kinderen van groep 3 en 4 een diploma hebben behaald, zullen deze
groepen onder toezicht les krijgen in het ondiepe bad.

Ingekomen nieuws;
Zwem4daagse Staphorst
Binnenkort is het weer zo ver! In de meivakantie van 24 april 2017 tot en met 29 april 2017 wordt
voor de 43e keer de Zwem4daagse gehouden in zwembad “De Broene ‘Eugte” in Staphorst. Dit jaar
staat de Zwem4daagse in het teken van de boerderij. De Zwem4daagse wordt georganiseerd door de
Reddingsbrigade Staphorst. Bij de Zwem4daagse is het de bedoeling dat je verdeeld over vier dagen
in totaal 2000 meter zwemt. Per dag dus 500 meter. In totaal zijn er vijf dagen waarop je de

mogelijkheid hebt om te gaan zwemmen. Je kunt dus één keer overslaan als die dag niet zo goed
uitkomt, uiteraard is het geen enkel probleem als je elke dag komt zwemmen. Ook bestaat de
mogelijkheid om twee keer op één dag te zwemmen. Boerderij De hele week staat in het thema van
de boerderij. Elke dag zijn er leuke activiteiten te doen gerelateerd aan het thema. Onder andere het
WNF, de duikvereniging, InShape en natuurlijk het zwembad verlenen hun medewerking aan dit
evenement. Bij het inschrijfformulier ontvang je een leuke kleurplaat. Deze kleurplaat kun je
inleveren in de week van de Zwem4daagse en daarmee is een mooie prijs te winnen. Deze prijs
wordt zaterdagmiddag tijdens de afsluiting uitgereikt. WNF Het themadier is dit jaar de Haai en
iedereen kan meedoen met de actie "Haai Alarm, help de haai naar veilig water". Deze campagne
wordt op 13 mei 2017 afgesloten met een tien uur durende Zapp Your Planet-marathon. Tijdens de
Zwem4daagse kun je een gift geven of een actiepakket aanvragen. Of verzin zelf een leuke actie om
geld in te zamelen en maak kans op een mooie prijs van het WNF voor de leukste actie. Ook in de
spelletjes die worden aangeboden zal aandacht worden gevraagd voor de haai. Want haaien zijn erg
belangrijk voor de natuurlijke balans in zee en slechts 1% van de haaien kan gevaarlijk zijn voor de
mens. Wist je dat haaien grotere hersens hebben dan andere vissen en daarom dus trucjes kunnen
leren?! Wist je bijvoorbeeld dat er iedere seconde drie haaien worden gedood? Dus op het moment
dat je dit leest zijn er al tientallen haaien gedood. De haaien worden gebruikt voor hun vinnen en
vlees, 25% van alle haaiensoorten wordt met uitsterven bedreigd! Dus help mee en houd de haai uit
de soep en in de zee! Zwemtijden Maandag start de Zwem4daagse om 13.15 uur, deze ochtend is er
geen zwemmen. Dinsdag tot en met donderdag kan er verder gezwommen worden van 7.15 uur tot
8.15 uur en/of van 13.15 uur tot 21.00 uur. Vrijdag kan er gezwommen worden van 7.15 uur tot 8.15
uur en/of van 13.15 uur tot 20.00 uur. Donderdag is het zwembad de gehele dag gesloten in verband
met Koningsdag. Op zaterdag kun je terecht tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Tijdens de ochtenduren
zijn er geen verdere activiteiten. Weekprogramma Gedurende de hele week zijn er ’s middags en ’s
avonds verschillende activiteiten. Maandag is de start van de Zwem4daagse. Deze dag is het mogelijk
om jezelf nog in te schrijven. Dit kan ´s middags vanaf 13.00 uur. De burgemeester opent om 13.15
uur de Zwem4daagse en iedere zwemmer kan om 13.30 uur meedoen met de warming-up van
InShape (www.inshape-fitness.nl). Wees deze dag dan ook op tijd om alle festiviteiten mee te
maken! Daarnaast is het om 17.00 uur tijd om te gaan schatduiken. De muntjes die je opduikt mag je
houden en duik je een speciale munt op dan maak je zelfs kans op een mooie prijs. Dinsdag is het de
laatste dag om je in te schrijven. ’s Avonds kun je van 19.30 uur tot 20.10 uur meedoen aan een
aquasportief les die wordt gehouden in het instructiebad, dit in samenwerking met het zwembad.
Doe je niet mee met de Zwem4daagse, maar wil je toch graag aan deze aquasportief les meedoen
dan is dat geen enkel probleem. Tegen betaling van een entreekaartje is dit mogelijk. Verder worden
er deze dag pannenkoeken gebakken die te koop zijn voor € 0,50 per twee. Woensdag in de middag
zijn er allerlei spelletjes. Iedereen mag hieraan meedoen. Deze spelletjes beginnen om 14.30 uur.
Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Woensdagavond vanaf 19.00 uur is de Duikvereniging Staphorst
(www.dvs-staphorst.nl) er en kun je kennismaken met de onder water wereld. Vrijdagmiddag
hebben we weer pannenkoeken voor € 0,50 per twee. Daarnaast is het om 17.00 uur weer tijd om te
gaan schatduiken. Zaterdag is de laatste zwemdag en liggen de medailles klaar om uitgereikt te
worden. Na een hele week zwemmen en 2000 meter op de teller de beloning! Ook nu zijn er weer
verschillende activiteiten. WNF verzorgt deze middag allerlei activiteiten. Daarnaast is er de hele
middag een luchtkussen/stormbaan aanwezig.
Om 16.15 uur is deze afsluiting met een grote verloting met mooie prijzen. Je deelnemerskaart is de
kaart waarmee je kans maakt op deze prijzen. Om voor deze prijs in aanmerking te komen moet je
echter wel bij de afsluiting aanwezig zijn. De wethouder verzorgt de afsluiting. Naast het banen
zwemmen en bovengenoemde activiteiten is er nog meer te beleven. Natuurlijk kan er elke dag na
het baantjes zwemmen worden vrijgezwommen in het instructiebad (behalve de ochtenden), kan er
buiten worden gespeeld op de toestellen en/of de skelterbaan, is er buiten een snoepkraam
aanwezig waar ook heerlijke broodjes knakworst te krijgen zijn (€ 0,50) en kunnen er uiteraard
enveloppen getrokken worden. Verder is bijna iedere middag het WNF aanwezig, het thema dit jaar
is de haai! De kosten voor de Zwem4daagse bedragen t/m 22 april 2017 € 6,50, inschrijven op 24 en

25 april 2017 kost € 7,50. We gaan er met zijn allen een mooie week van maken! Voor meer
informatie: www.reddingsbrigadestaphorst.nl

Koningsdag 2017 – aubade en optocht
Over ruim 2 weken is het zo ver, dan vieren we Koningsdag 2017.
Hierbij nodigen we al jullie leerlingen en hun (groot)ouders van harte uit voor de aubade bij het Olde
Gemientehuus op donderdag 27 april om 10.00 uur.
Onderaan deze nieuwsbrief een overzicht met de liedjes die tijdens de aubade gezongen zullen
worden. Daarnaast nodigen wij graag via deze weg alle kinderen uit om vanaf 9.30 uur met hun
versierde fietsen naar het gemeentehuis te komen en mee te doen aan de wedstrijd en de optocht
na afloop van de aubade.

Vriendelijk groet,
Oranjevereniging Nieuwleusen

