Nieuwsbrief 6

Geachte ouders,

22 september 2020

Elke vrijdag kunnen de peuters kennismaken met KC Het
Kompas en gelijktijdig werken aan een goede motoriek. De
ene week gaan we gymmen en de andere week dansen. Juf
Monique en meester Christian zijn afwisselend de
leerkrachten. Deze activiteiten zijn gratis en vooraf opgeven
is niet nodig. Vrijdag gaan we dansen!
We beginnen om 11.00 uur.

Bijbelverhalen
Thema: Respecteren

Exodus
( 15 t/m 32)

De Bijbelverhalen gaan
over respect; voor dingen,
natuur en mensen. We
praten over naleven en in
ere houden van regels.
Verhalen die hierbij horen
gaan over het volk in de
woestijn; Bitter water,
kwakkels en manna. Over
Mozes, die God ontmoet
en over het gouden kalf.
Ook de 10 geboden komen
aan de orde.

Ouderraadpleging
Eind deze week zullen wij u informeren over de uitkomsten van de gehouden ouderraadpleging. U ontvangt
hierover een e-mailbericht.
Weekopeningen
Vandaag heeft meester Arjan met zijn groep 5 de weekopening verzorgd. Volgende week zal juf Esther met
haar 3e groepers de opening verzorgen. Het thema is
“Respect”.

Week van het Kindcentrum
Ook dit jaar vieren we weer de week van het Kindcentrum.
Gezinnen met kinderen 0-12 jaar kunnen bij Kindpunt terecht
voor kinderopvang, peuterarrangementen, onderwijs en
naschoolse opvang. In de week van het Kindcentrum willen
we dit nog eens benadrukken! In de bijlage vindt u de
thematische nieuwsbrief over deze week.

Vandaag waren wij aan de beurt om de
uitzending van Kindpunt TV te
verzorgen. Hier zijn Noore en Kyan
druk bezig met de opnames.

Op woensdag 23 september in er een OPEN DAG
op kindcentrum Het Kompas. Deze open dag is
onderdeel van de week van het kindcentrum. Bent
u zich aan het oriënteren op een basisschool voor
uw kind(eren)? U bent van harte welkom op 23
september tussen 9.00-12.00 uur en tussen 18.0020.00 uur. Natuurlijk is er tijd om met elkaar
kennis te maken, vragen te stellen. Daarnaast
laten we u graag zien hoe ons onderwijs er uit ziet
door een kijkje te nemen in de klassen. In de
speellokalen is een kleine ‘speeltuin’ ingericht
voor de kinderen. Graag tot woensdag.

A wheely good day
In het kader van de week van het kindcentrum organiseren
we op vrijdag 25 september een dag op wieltjes. Alle
leerlingen mogen op die dag hun
skeelers/skateboard/step/rolschaatsen/waveboard of iets
anders met wieltjes meenemen naar school. Op het
schoolplein zal een parcours met obstakels opgezet worden
en zal er een wieltjesbaan zijn waarover de leerlingen in de
pauze rollend rondjes kunnen rijden.
Het zou leuk zijn wanneer zo veel mogelijk leerlingen
volgende week vrijdag iets met wieltjes mee naar school
kunnen nemen, zodat we er met elkaar ‘a wheelie good day’
van kunnen maken!

Schoolgids
Vorige week ontving u de schoolgids. Uit uw reactie bleken er
toch nog twee foutjes in te zitten, ondanks alle controles van
diverse geledingen. Dank voor uw feedback hierin.
Rectificatie:
Op blz. 9 zijn de schooltijden niet correct vermeld.
De goede tekst is:
1.6. Schooltijden
De schooltijden zijn voor de onderbouw
De schooltijden zijn voor de bovenbouw
(groep 1 t/m 4):
(groep 5 t/m 8):
Maandag, dinsdag, donderdag:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.30 uur – 14.30 uur
08.30 – 14.30 uur
Woensdag en vrijdag:
Woensdag:
08.30 uur – 12.15 uur
08.30 – 12.00 uur
De kinderen zijn op woensdagmiddag en
vrijdagmiddag vrij.

De kinderen zijn op woensdagmiddag
vrij.

De zelf meegebrachte lunch wordt op school genuttigd, onder toezicht van een
medewerker van school.
Op blz. 59 staat bij 9.13. Scala het verkeerde adres voor de website en e-mail.
Het juiste adres is:
info@ontdekscala.nl en www.ontdekscala.nl
Bad Hesselingen- Discozwemmen op 10 oktober
Trap de herfstvakantie af met deze toffe Swimming Disco. De dj’s gaan er een gezellig
feestje voor de jeugd van maken. Er is ruimte voor artistieke dancemoves en er ligt een
uitdagend luchtkussen in het grote bad. De disco is van 19.00 – 21.30 uur en de kassa
gaat om 18.45 uur open. De entree is €4,50 (je hoeft geen korting bon meer in te
leveren) Voor de brengende, wachtende en/of halende ouders wordt het natuurlijk extra
gezellig in het restaurant gemaakt. Let op dat je wél
online reserveert via de website (ook ouders die in het
restaurant willen verblijven) dit i.v.m. de Coronamaatregelen die we uiteraard naleven. Toch zullen deze
voorschriften ons niet in de weg staan om er een
superleuke avond van te maken.

Agenda

21 - 25 sept.
23 sept.
25 sept.
29 sept.
30 sept. + 2 okt.

: Week van het Kindcentrum
: Open dag
: Peuterdans
: Weekopening groep 3A
: Schoolfotograaf

Met vriendelijke groeten, het team van KC Het Kompas.

