Nieuwsbrief 4 mei 2017
Agenda
5 mei
8 mei
13 mei
12 mei `
15 mei
22-26 mei
25 mei
29 mei/1 juni
1 juni
5 juni

8.30 uur

Bevrijdingsdag (leerlingen vrij)
Oudergesprekken (vrijwillig)
Oud papier
Gebedsgroep
Gesprekken n.a.v. eindtoets (groep 8)
Meivakantie
Hemelvaartsdag
Avondvierdaagse
Kledinginzameling actie
2e Pinksterdag

Bijbelverhalen
Thema week 19: Waarom doe je dat?
Je mag genieten van de wereld om je heen. En toch moet je net dat ene nog hebben wat niet van
jou is, wat misschien zelfs niet goed voor jou is. Waarom grijp je daar naar? En waarom zou je,
zoals Noach, een haast onmogelijk plan gaan uitvoeren?
Genesis 3
Adam en Eva doen wat niet mag
Genesis 6: 9-22
Noach moet een ark maken
Genesis 7: 1-24
In de ark
Thema week 20: De kleur is…
Na het donker van de ark komen Noach en zijn gezin in het licht van de schoongewassen aarde. Ze
zien weer alle mooie kleuren. En de mooiste kleuren zijn die van de regenboog!
Genesis 8: 1-14
De raaf en de duif
Genesis 8: 15 - 9:7 Een nieuw begin
Genesis 9: 8-17
De belofte van God

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
5 mei is Maureen Blonk uit groep 2 jarig
14 mei is Nina Kropp uit groep 7 jarig
GEFELICITEERD EN EEN HELE GEZELLIGE DAG

Nieuws van Het Kompas
Gebedsgroep
De gebedsgroep komt weer bij elkaar op vrijdag 12 mei, direct uit school om 8.30 uur bij Erica
Adams aan de Zandspeur 76a. Iedereen die mee wil bidden is welkom, hardop of gewoon in stilte.
Avond4daagse
Een aantal jaren geleden is er besloten niet meer mee te doen aan de Avond4daagse van
Nieuwleusen. Vanuit de organisatie is er contact gezocht met een ouder van de ouderraad. Alle
basisscholen van Nieuwleusen doen mee aan de 4daagse, behalve Het Kompas. De organisatie wil
ons graag betrekken bij het evenement dat gepland staat op maandag 29 mei t/m donderdag 1
juni.
Daarom willen wij onderzoeken of er voldoende animo is onder de kinderen en de ouders om mee
te doen aan dit evenement. Animo onder de ouders is ook belangrijk, omdat die ingezet worden
als begeleiding van de wandelgroepen en als drinkpost tijdens de wandelroute.
Alle kinderen krijgen vandaag een brief mee naar huis. Graag uw aandacht hiervoor!
Bij voldoende animo onder de kinderen en ouders kunnen wij de opgave definitief maken. De
opgavebriefjes moeten uiterlijk vrijdag 12 mei binnen zijn.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brief die vandaag is meegegeven.
Leesouders
De afgelopen maanden hebben verschillende leesouders met leerlingen uit verschillende groepen
gelezen. Ontzettend bedankt voor jullie enthousiasme en inzet!
Oproep (nieuwe)leesouders
Aan het begin van elke ochtend hebben wij een leeskwartier ingeroosterd. Onderzoek heeft
uitgewezen dat het invoeren van meerdere korte leesmomenten het begrip en de woordenschat
bij de kinderen enorm stimuleert. Tijdens de leeskwartieren worden er verschillende activiteiten
uitgevoerd, passend bij het niveau van de verschillende leerlingen. Bijvoorbeeld:
- Stillezen
- Racelezen (tempolezen)
- Tutorlezen (een oudere leerlingen die een jongere leerling voorleest en/of begeleidt)

- Leesbegeleiding (Estafettelezen met begeleiding)
- Boekpresentatie
- Voorleeswedstrijd
- Etc.
Zo proberen we het lezen voor een ieder interessant en effectief te houden. Wij zijn nog op zoek
naar leesouders, opa’s of oma’s die willen helpen tijdens de leeskwartieren op de ochtenden (8.35
tot 8.50 uur).
Opgeven kan bij juf Kimberly of via het volgende mailadres: k.vdberg@vcpon.nl (graag aangeven
op welke dagen u beschikbaar bent).
Afscheid
Vandaag, donderdag 4 mei, heeft Anna Prins afscheid genomen van Het Kompas. Aanstaande
maandag zal zij starten op de Johan Seckel in Ommen. Wij hopen dat zij daar snel haar draai kan
vinden.
Anna, veel plezier en succes op je nieuwe school!
Website
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe website voor de stichting en de scholen.
Afgelopen woensdag is er een fotograaf op school geweest die de eerste foto’s heeft gemaakt
voor de website van Het Kompas. Volgende week dinsdag zullen er nog meer foto’s gemaakt
worden.
Zwembad
In de nieuwsbrief van 13 april 2017 heeft u kunnen lezen over de zwemlessen en het protocol
‘Natte gymles’. Er is aangegeven dat een kopie van het zwemdiploma noodzakelijk is om gebruik
te maken van het zwembad tijdens een gymles.
Wij hebben nog niet alle diploma’s ontvangen. Graag willen wij u vragen z.s.m. een kopie van de
zwemdiploma’s in te leveren bij de leerkracht. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u contact
opnemen met Gerlof Smit.
Zodra het protocol, die in de vorige nieuwsbrief genoemd wordt, definitief is, zullen wij u op de
hoogte brengen.
Actie voor het RonaldMcDonaldfonds.
Tijdens een gesprek in groep 3 en 4 hebben we samen overlegd dat we geld wilden inzamelen
voor het RonaldMcDonaldhuis. Dit kwam natuurlijk ter sprake omdat de ouders van Noël
regelmatig in een RMD-huis overnachten. De kinderen gingen nadenken over hoe we geld in
kunnen zamelen. Verschillende opties kwamen naar voren zoals: geld uit de zendingspot, klusjes
doen, lege flessen inzamelen en het verkopen van speelgoed dat je zelf niet meer nodig hebt. Een
heel lief en aandoenlijk gebaar van de kinderen.
Inmiddels hebben de kinderen al verschillende klusjes gedaan en het geld meegenomen. Ze
hebben in een schrift geschreven waarmee ze het geld hebben verdiend. Er zijn twee jongens uit
de groep die zelf een tafeltje hebben getimmerd voor het meegebrachte speelgoed. De kinderen
hebben er zelf prijskaartjes op geplakt.

Wat gaan we verder doen?
Het zou mooi zijn om alle groepen bij deze actie te betrekken en daarom hebben we het volgende
bedacht: Vrijdag 12 mei om 11.00 uur komt er een RonaldMcDonaldclown een voorstelling geven
op onze school. Dit is het startschot voor de actie “lege flessen inzamelen voor het RMD-huis” die
dan begint. We willen aan alle kinderen van de school vragen of ze lege flessen in willen zamelen
om zoveel mogelijk geld bij elkaar te brengen. En misschien zijn er wel kinderen die tegen betaling
klusjes willen uitvoeren.
De voorstelling op 12 mei duurt tot 11.45 uur, daarna begint de speelgoedmarkt. Kinderen mogen
het speelgoed dat ze hebben meegenomen verkopen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn.
Van de opbrengst van de pleinfair die zaterdag 8 juli plaatsvindt, gaat ook een gedeelte naar het
RMD-huis. Er komt die dag iemand van het RMD-fonds om de cheque in ontvangst te nemen.
Alles op een rijtje:
*vrijdag 12 mei

*zaterdag 8 juli

11.00 uur
11.45 uur
12.00 uur

Voorstelling RonaldMcDonald (start lege flessenactie)
Speelgoedmarkt (speelgoed inleveren tot donderdag
11 mei in groep 3 en 4 met een prijskaartje erop)
Overhandigen cheque aan RMD-fonds

Nieuws uit groep 1-2
Welkom
Ezra van Wijk en Jodi Geerts zijn af en toe bij ons in de groep aan het wennen. Binnenkort worden
zij 4 jaar. We wensen Ezra en Jodi heel veel succes en plezier bij ons in de groep. Ook de ouders
van Jodi wensen wij veel plezier bij ons op Het Kompas.

