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Een feestelijke dag
Deze week:
Bijbelverhalen
was het woensdag
Weekopening groep 7C -14 juni
voor juf Simone en
Peuterym – 15 juni
Reminder – Denkt u aan….
juf Doortje.
Kleuterfeest 17 juni
Respectievelijk 25
Speciaal bericht voor alle ouders in de Nieuwveense Landen
Tennisproject Kindpunt en MLTC
jaar en 40 jaar in het
Agenda
onderwijs! Zij zijn
’s ochtends opgehaald
van huis en in een mooie auto (mede mogelijk gemaakt door
Batavia) naar school gereden waar zij op een feestelijke manier zijn
onthaald door alle leerlingen en leerkrachten van de school. In de
ochtend hebben zij met hun klassen een mooie dag
gehad in het klimpark bij Bad Hesselingen en in de
middag hebben ze met de collega’s genoten van een
lekkere, verzorgde lunch. Beide juffen hebben ervan
genoten! De groepen 6 en 7 hebben dinsdag genoten
van hun schoolreisje. Net als hun meesters en juffen
hebben zij een mooie dag gehad in Slagharen en in
Walibi.

Bijbelverhalen
De komende weken zullen in het thema staan van ‘Kwetsbaar’.
Over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de macht van het
gevoel en de kracht van de ontroering.
Vanuit de Bijbel staat het verhaal van Simson (Rechters 13 t/m
16).

Weekopening groep 7C – 14 juni

Dinsdag 14 juni staat er weer een
weekopening gepland. Deze wordt
verzorgd door groep 7C van juf
Jolanda en meester Tom. Hopelijk
tot dan!

Peutergym - 15 juni
Op woensdag 15 juni verzorgt meester Albert Jan
weer de peutergym. De eerste ronde start om 9:00
uur; de tweede ronde start om 9.30 uur. Deelname
aan peutergym is gratis.
Een tip voor nieuwe ouders en belangstellenden:
neem de ingang tegenover de beachvlaggen op het
plein (bij de donkergroene buitenpanelen).
Peutergym vindt plaats in de sporthal in ons gebouw
(i.v.m. de instroomgroep die in het speellokaal zit).
U kunt met uw peuter ‘gewoon’ in de kuil voor het speellokaal verzamelen en vervolgens
lopen we dan gezamenlijk naar de sporthal.
Reminder – Denkt u aan…..
- Het inleveren van de rapporten? Deze gaan voor de
zomervakantie weer mee.

Kleuterfeest vrijdag 17 juni
Vrijdag 17 juni zal het kleuterfeest plaatsvinden voor
de groepen 1 en 2. Dit jaar hebben we gekozen voor
het thema: Sporten!
Alle kinderen mogen deze dag in hun sportkleding op
school komen. We gaan allemaal
sportactiviteiten/spelletjes doen en kijken naar een
voorstelling. We hanteren deze ochtend de normale
schooltijden (8.30-12.00 uur). De kinderen hoeven
deze dag geen fruittas mee te nemen, voor
eten/drinken wordt gezorgd.
Denkt u nog aan de betaling voor het kleuterfeest? U heeft hier een infobrief over
ontvangen. We maken er een sportieve en gezellige feestdag van!
Speciaal bericht voor alle ouders die in de Nieuwveense Landen wonen
KindPunt organiseert op 1 juli (van 18.30 tot 20.00
uur) een stratenvolleybaltoernooi in het Waterpark
in de Nieuwveense landen. Teams uit deze wijk
kunnen zich opgeven via de QR code in de
onderstaande link.
In samenwerking met “Lekker van Koetsier”
kunnen we ook een mooie eerste prijs aanbieden,
een barbecue voor de hele straat. Tijdens de
wedstrijden zijn er ook activiteiten voor kinderen
uit de wijk. Meer informatie op KindPunt.nl.
https://kindpunt.nl/uploads/user/Volleybaltoernooi.pdf
Tennisproject Kindpunt en MLTC
De vakgroep bewegingsonderwijs van
KindPunt heeft (i.s.m. de tennisvereniging
MLTC) een tennisproject opgezet. Op 13, 14
en 15 juni zullen alle groepen 3,4 en 5 van
de verschillende KindPunt scholen naar de
tennishal op sportpark Koedijkslanden gaan
om aldaar een echte tennisles te krijgen. De
kinderen worden met een bus heen en weer
gebracht. Het Kompas is aanstaande
maandag 13 juni aan de beurt!

Agenda
14 juni
17 juni
27 t/m 30 juni
29 juni
4 t/m 7 juli

Weekopening groep 7C
Kleuterfeest (groepen 1 en 2)
Pre-advies gesprekken groepen 7A, 7B, 7C
Musicals groepen 8 in Ogterop
Rapportgesprekken groepen 1 t/m 6 en 7Y

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas.

