Nieuwsbrief 7

Geachte ouders,

29 september 2020

De peutergym gaat vrijdag wel door. Door de verscherpte corona
maatregelen gaan we de opzet echter veranderen. De gym gaan
we twee keer doen; een les om 10.30 uur en een les om 11.10 uur.
Wij nemen lopende deze week per mail contact op met ouders om
aan te geven hoe laat zij met hun drie jarige mogen komen gymmen. Het is niet de
bedoeling dat ouders ‘vrij’ komen inlopen. Mocht u in het verleden nog geen mailadres
hebben achter gelaten, dan kunt u contact opnemen met ons:
directiekchetkompas@kindpunt.nl.
Wij nemen u dan op in onze mailinglijst.

Bijbelverhalen
Thema: Onderzoeken
Numeri
(13 en 14)
Jozua
(1 t/m 6)

De Bijbelverhalen gaan
over onderzoek uitvoeren
omwille van de waarheid,
veiligheid en rechtvaardigheid.
Verhalen die hierbij horen
gaan over een onderzoekende houding en het
stellen van de juiste
vragen. Over de twaalf
verkenners, Bileam en de
koning van Moab en over
de intocht in Jericho.

Weekopeningen
Vandaag heeft juf Esther met haar groep 3 de weekopening verzorgd. Voor de herfstvakantie was dit de
laatste weekopening. Op dinsdag 27 oktober gaan we
weer verder met de weekopening van groep 7C.

Even voorstellen

Mijn naam is Talita Zantinge en ik ben 26 jaar oud. Afgelopen
zomervakantie ben ik samen met mijn man vanuit Groningen
naar Diever verhuisd. In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om
nieuwe landen en culturen te leren kennen, te lezen in de tuin
en doe ik onder andere aan bootcamp.
Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam op Het Kompas. Hiervoor heb ik gewerkt op de
Anne Frankschool in Hoogkerk. Op de maandagen en dinsdagen sta ik voor groep 4 en
verder val ik, daar waar nodig is, in. Eén van de leukste dingen van het zijn van
leerkracht vind ik het mogen bijdragen aan de ontwikkeling van een kind. Ik krijg
energie van kinderen en samen met hen hoop ik een leuke tijd op Het Kompas te
mogen hebben!

Schoolfotograaf
Deze week komt de schoolfotograaf langs. Woensdag en
vrijdag worden van alle kinderen een portret en van alle
groepen een groepsfoto gemaakt. In de bijlage vindt u het
rooster.

Oeps
Vorige week rectificeerden we de schoolgids. Foutief, helaas. De juiste rectificatie is:
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
08.30 uur – 14.30 uur
vrijdag: 08.30 – 14.30 uur
Woensdag:
Woensdag:
08.30 uur – 12.15 uur
08.30 – 12.15 uur
Vrijdag:
08.30 uur – 12.00 uur
De kinderen zijn op woensdagmiddag en De kinderen zijn op woensdagmiddag
vrij.
vrijdagmiddag vrij.

Kinderboekenweek
EN TOEN?
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis
tot leven, waardoor de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen
over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van alles te weten over de Oudheid.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken werelden uit het
verleden door het lezen van boeken!
KINDERBOEKENWEEKGESCHENK
Het Kinderboekenweekgeschenk wordt geschreven door Arend van
Dam. U kunt hem kennen van zijn boek De reis van Syntax Bosselman: Verhalen over de slavernij. Met dit boek won hij de Thea
Beckmanprijs en een Zilveren Griffel.
PRENTENBOEK VAN DE KINDERBOEKENWEEK
De maker van het Prentenboek van de Kinderboekenweek 2020 is Mylo
Freeman. U kunt haar kennen van haar boeken over het donkere
prinsesje Arabella.
Het prentenboek is vanaf de eerste dag van de Kinderboekenweek te
koop voor € 7,25.
We gaan in de klassen lekker veel voorlezen en praten over boeken tijdens de
Kinderboekenweek. We openen de Kinderboekenweek met het gedicht: In de bieb
staan tijdmachines van Koos Meinderts. We gaan voorlezen in een andere groep, er
wordt gedanst, geknutseld en geluisterd naar spannende verhalen van lang geleden.
Bij boekhandel Riemer-Barth en bij Bruna is ook dit jaar weer een spaaractie.
Koopt u in de Kinderboekenweek een kinderboek bij Riemer-Barth of Bruna? Lever
dan de kassabon in bij juf Jessica of juf Annemieke. Van 20% van het totaalbedrag van
alle ingeleverde kassabonnen ontvangen we als school een tegoed om boeken voor de
schoolbibliotheek uit te kunnen zoeken. Vorig jaar hebben we een mooie verzameling
kunnen toevoegen aan onze schoolbibliotheek.

Oproep schoolbibliotheek
We zijn op zoek naar een ouder/ verzorger/ vrijwilliger die het leuk vindt om te helpen
in de schoolbibliotheek.
Als bibliotheekmedewerker helpt u de kinderen bij het inleveren/ uitlenen van boeken,
het uitzoeken van een geschikt, leuk leesboek en het opruimen van
de ingeleverde boeken.
We zoeken nog hulp voor de vrijdagmorgen (8.30 - 10.30 uur)
Lijkt het u leuk om ons ‘bibliotheek-team’ te komen versterken dan
kunt u zich opgeven bij Juf Jessica (j.reints@kindpunt.nl) of bij
Juf Annemieke (a.vandervaart@kindpunt.nl). Een keertje
proefdraaien kan natuurlijk ook.

Scala
Scala organiseert een drietal korte muziek cursussen. Jammen, een wereld van muziek
en muziek met kleuters. In de bijlage vindt u meer informatie over deze cusrsussen.

Schoolkoor
Wil je zingen? Zing dan mee!
Na de herfstvakantie starten we weer met het schoolkoor voor alle kinderen van groep
3 t/m 8.
➢ Wanneer? Op dinsdagmiddag
➢ Hoe laat? van 14:30 – 15:15 uur
Vind jij het leuk om samen met andere kinderen te zingen, te leren hoe je je stem goed
kunt gebruiken en om allerlei leuke muziek in te studeren? Kom dan meedoen!
De eerste keer komen we bij elkaar in het speellokaal. Je krijgt daar na schooltijd eerst
wat te eten en te drinken. Als er veel kinderen willen meedoen gaan we de groep
splitsen. Het is fijn als je je vooraf opgeeft door dit formulier in te vullen.
Wij hebben er zin in, jullie hopelijk ook.
Juf Loes, juf Irene en juf Doortje

Agenda

29 sept.
30 sept. + 2 okt.
12 -16 okt.
21 oktober
27 oktober

: Weekopening groep 3A
: Schoolfotograaf
: Herfstvakantie
: Studiedag alle kinderen zijn vrij
: Weekopening groep 7C

Met vriendelijke groeten, het team van KC Het Kompas.

