Nieuwsbrief van 29 juni 2017
Agenda
6 juli
8 juli
10 juli
10 juli
14 juli
15 juli
17 juli
19 juli
20 juli
24 juli t/m 1 september
4 september

Portfolio-rapport gesprekken
Pleinmarkt
Schoolreisje groep 1 en 2
Portfolio-rapport gesprekken
Portfolio mee
Oud Papier
Feestdag: Circus Tadaa
Afscheid groep 8
Vossenjacht en pannenkoeken eten
Zomervakantie
1e Schooldag

Bijbelverhalen
Thema week 27: Een lied maakt alles anders
Wat kun je nog als je gevangen zit in een zwaar bewaakte gevangenis? Wat kun je nog als je gevangen zit
in je eigen gedachten? Wat doet een lied met jou?
Handelingen 16: 19-24
Paulus en Silas worden gevangen genomen
Handelingen 16: 25-40
Liederen in de nacht
Handelingen 19: 13-20
Nep-apostelen
Thema week 28: Kijk je uit?!
Kijk uit! Pas op! Overal staan verboden en geboden. Moet je je daar altijd iets van aantrekken? En kunnen
die woorden ook nog iets anders betekenen dan alleen waarschuwingen?
Handelingen 19: 21-40
Demetrius de zilversmid
Handelingen 27: 14-44
De schipbreuk
Handelingen 28: 11-31
Paulus in Rome

Liedjes
Kerk:
Onderbouw:
Bovenbouw:

Lied 268
Lied 912
Lied 150

Goede Herder, als wij slapen
Neem mijn leven, laat het Heer
Loof God, loof Hem overal

Verjaardag
2 juli is Jorn Russcher uit groep 8 jarig
VAN HARTE

GEFELICITEERD

Nieuws van Het Kompas
Klankbord; komend schooljaar
Tijdens de ouderavond en in de brief, die als bijlage van deze nieuwsbrief is meegestuurd, is aangegeven
dat er een klankbord wordt opgericht. Het klankbord is bedoeld om samen met ouders de
conceptplannen en organisatorische punten voor komend schooljaar te bespreken.
Samen met u willen we de nieuwe indeling goed neerzetten!
Wilt u samen met de leerkrachten meedenken? Geef u dan nu op voor de bijeenkomst op woensdag 12
juli om 13.30 uur.
U kunt zich opgeven via hetkompas@vcpon.nl of uw opgave doorgeven aan één van de leerkrachten.
Wij willen ook uw aandacht vragen voor de brief die als bijlage van deze nieuwsbrief is meegestuurd.

Feestdag; certificering Dalton
Omdat de visitatiecommissie in februari van dit jaar positief was over ons als Daltonschool hebben wij
tijdens de Daltondag met z’n allen een nieuwe Daltonvlag gehesen. Het bestuur van de Nederlandse
Daltonvereniging heeft het verslag van de visitatiecommissie bestudeerd en besloten dat wij een licentie
van 5 jaar krijgen. Geweldig nieuws!
Zoals eerder is aangegeven willen wij dit heugelijke feit niet zomaar voorbij laten gaan. Samen met de
kinderen willen wij een feestdag organiseren! Maandag 17 juli komt circus Tadaa bij ons op school.
De dag ziet er als volgt uit:
• 10.00 uur start de schooldag
Voor kinderen die niet opgevangen kunnen worden tot 10.00 uur en de kinderen van de ouders
die deze dag helpen is er op school opvang mogelijk vanaf 8.30 uur. Indien hier gebruik van wordt
gemaakt, dan graag even doorgeven bij één van de leerkrachten of via hetkompas@vcpon.nl
• Talenten ontdekken
Tijdens verschillende workshops maken de kinderen kennis met de verschillende onderdelen van
het circus. De kinderen ervaren bij welk onderdeel hun talent ligt.
• Gezamenlijk overblijven
Alle kinderen blijven op deze dag over. Kinderen nemen zelf drinken en brood mee. Op school
krijgen de kinderen tevens een broodje knakworst.

•
•

•
•

Voorstelling voorbereiden
Na het gezamenlijk eten gaan de kinderen oefenen voor de voorstelling.
14.00 uur: voorstelling
De kinderen zullen aan alle aanwezigen laten zien wat ze die dag geleerd hebben. Zij zullen een
circusvoorstelling van ongeveer een uur vertonen. Iedereen is welkom om deze voorstellingen te
bekijken!
15.00 uur: officieel gedeelte
Rond 15.00 uur zal het Daltonbordje overhandigd worden.
+/- 15.30: eindtijd

De gehele dag zal op het plein uitgevoerd worden. Indien het weer dit niet toelaat kunnen wij uitwijken
naar sporthal ‘De Schakel’ in Nieuwleusen. Mocht hier sprake van zijn, dan hopen wij dit uiterlijk vrijdag
14 juli aan u mede te delen.
Om de dag goed te laten verlopen zijn wij op zoek naar ouders die zich willen opgeven als begeleider.
Hieronder meer informatie van de organisatie van circus Tadaa.
______________________
Beste ouders/verzorgers,
Binnenkort komen wij, Circus Tadaa!, bij u op school. Circus
Tadaa! verzorgt circusdagen voor scholen en workshops voor
bedrijven. En op maandag 17 juli komen wij op Het Kompas.
Alle leerlingen zullen kennis maken met de spectaculaire
wereld van het circus. Ze gaan onder andere ballopen,
koorddansen, jongleren, eenwielfietsen, zwaaien aan de
trapeze en acrobatieken. De dag zal worden afgesloten met
een circusvoorstelling waar alle leerlingen verkleed en
geschminkt in meespelen! Komt dat zien!
Om er een spetterende dag van te maken hebben we die dag hulp nodig van ouders. Er wordt wel vaker
gevraagd naar uw hulp, maar deze keer is toch net iets anders. We hebben uit het gastenboek van Circus
Tadaa! (www.tadaa.nl/scholen-gastenboek) begrepen dat het ook voor de ouders een feest is om mee te
mogen doen!
Maandag 17 juli om 8.00 uur start de dag voor de begeleiders. Iedereen die komt helpen op de dag zelf
krijgt dan een uitgebreide (en naar het schijnt hilarische) uitleg over de circusdag.
Wees er dus snel bij en meld je aan bij één van de leerkrachten of via hetkompas@vcpon.nl!
______________________

Afscheid juf Paula
Inmiddels zal bij een ieder bekend zijn dat juf Paula vanaf komend schooljaar niet meer op Het Kompas
werkzaam zal zijn. Na de zomervakantie gaat zij aan het werk als onderwijsassistent op De Wegwijzer.
Dinsdagmiddag 18 juli komt juf Paula op school om afscheid te nemen van de kinderen. Na schooltijd is er
voor u de gelegenheid om op school een kop koffie of thee te drinken en juf Paula de hand te schudden.

Plusklas
De PCO-N biedt voor (hoog)begaafde leerlingen onderwijs aan in een plusklas. Het betreft een
bovenschools project, dus de leerlingen kunnen van alle PCO-N scholen afkomstig zijn. De PCO-N wil deze
doelgroep extra bagage meegeven voor een succesvolle start in het voortgezet onderwijs om daarmee
hun talenten verder te kunnen ontwikkelen.
Elk schooljaar wordt er voor de toelating van de plusklas een aanmeldingsprocedure gehanteerd. Deze
procedure kunt u nalezen op de website van de plusklas: http://plusklas.pco-n.nl/

De (hoog)begaafde leerlingen worden, door de intern begeleider van de school, bij de coördinatiegroep
van de plusklas aangemeld. De coördinatiegroep is verantwoordelijk voor de gang van zaken en is het
aanspreekpunt voor de leerkrachten en directies. De leerlingen die aangemeld worden hebben een
duidelijke hulpvraag. Deze hulpvraag wordt elk jaar geëvalueerd, dan wordt ook besproken of het
arrangement plusklas voortgezet wordt.
De aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2017-2018 heeft inmiddels plaatsgevonden. De kinderen
die in de plusklas zijn geplaatst hebben hier inmiddels een bericht van ontvangen. Ouders/verzorgers, van
kinderen de naar de plusklas gaan, kunnen zich aanmelden voor het klankbord van de plusklas. In dit
klankbord worden de zaken rondom de plusklas, maar ook de verbinding met het regulier onderwijs,
besproken. In het klankbord zitten ouder/verzorgers en de voorzitter van de coördinatiegroep, Gerlof
Smit. Voor meer informatie en/of aanmelding voor het klankbord kunt u een mail sturen naar
demeele@vcpon.nl

Vakantierooster 2017-2018
Hieronder een schema met de schoolvakantie van komend schooljaar. Alle studiedagen liggen nog niet
vast en zijn dan ook nog niet opgenomen in onderstaand schema.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Koningsdag
Meivakantie
Pinksteren
zomervakantie

23 t/m 27 oktober
25 december t/m 5 januari
23 februari t/m 2 maart
30 maart t/m 2 april
27 april
30 april t/m 11 mei
21 mei
23 juli t/m 31 augustus

Nieuwbouw
Deze week hebben wij van de gemeente een brief ontvangen als reactie op het projectplan van Het
Kompas. In het projectplan wordt vanuit de visie beschreven welke aanpassingen wij graag willen
doorvoeren; verkeersveiligheid, parkeergelegenheid, aanbouw schuur en keuken en een schooltuin. Deze
laatste is inmiddels gerealiseerd.
De gemeente geeft in de brief aan dat ze begrip hebben voor onze plannen, maar dat ze de plannen niet
financieel kunnen ondersteunen. Er zijn wel mogelijkheden qua hergebruik van materialen en wij kunnen
de grond achter de school voor een symbolisch bedrag overnemen.
Het bestuur is deze week bij elkaar gekomen om de vervolgstappen te bespreken. De plannen zijn zeker
niet van de baan, maar er zal wel goed gekeken moeten worden naar de bekostiging en wat haalbaar is.
Wij houden u op de hoogte!

