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afscheidsmusical oefenen. Aanstaande
Agenda
woensdag is het voor deze leerlingen dé
dag waarop zij hun toneel- en zangkunsten
kunnen vertonen in Ogterop. Wij wensen hen én hun ouders alvast een goede voorstelling.
De inschrijvingen voor de gesprekken met de leerkrachten zijn inmiddels open.
Aanstaande maandag staat deze open voor alle ouders en volgende week zijn al de
preadviesgesprekken van de groepen 7.
Afgelopen zondag was het vaderdag. We hopen dat
alle vaders een goede dag gehad hebben en goed
verwend zijn. Van enkele vaders werd het geduld
even op de proef gesteld. Zij hebben gisteravond
genoten van hun vaderdagkado. De leerlingen uit
groep 2B hebben hun vader een gratis sportles op
het schoolplein cadeau gedaan. Dat was zweten
voor deze vaders en hun kinderen!

Bijbelverhalen
De komende weken zullen in het thema staan
van ‘Vreemdeling’.
Over een thuis zoeken als je je huis verlaat
en jezelf blijven in een vreemde omgeving.
Actuele vraagstukken zoals u waarschijnlijk
zelf ook opmerkt.
Vanuit de Bijbel staat het verhaal van Daniël
en zijn vrienden centraal. (Bijbelboek
Daniël).
Peutergym - 29 juni
Op woensdag 29 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.
- Uw inschrijving voor de voortgangsgesprekken?
Uitnodiging is via Parro aan u verzonden? Vanaf
gisteren kunnen de ouders met meerdere kinderen
ons op school zich inschrijven. M.i.v. aanstaande
maandag kan iedereen zich inschrijven voor deze
gesprekken.
- Uw aanmelding als nieuw lid of als
penningmeester van de AC
(ackindcentrumhetkompas@kindpunt.nl)?

bij

Ouderverklaring voor KindPunt in de Nieuwveense Landen
Volgende week krijgen alle ouders van kinderen die op 1 november van dit jaar 2, 3 of 4
jaar oud zijn een oproep om een ouderverklaring in te vullen. De overheid heeft nieuwe
regels gemaakt voor het stichten van een school. Met die ouderverklaring maakt u het
KindPunt een stuk gemakkelijker om ook in de Nieuwveense Landen een kindcentrum te
kunnen realiseren. Het is dus voor ons erg belangrijk dat er 95 ouderverklaringen worden
afgegeven waarin ouders aangeven dat ze, wanneer ze ooit in die wijk zouden gaan wonen,
de intentie hebben om 1 of meerdere kinderen op het nieuwe KindPunt kindcentrum in te
schrijven. Omdat maar weinig mensen nu al weten dat ze in de toekomst in de
Nieuwveense Landen gaan wonen en het nieuwe kindcentrum er ook pas over twee a drie
jaar zal staan, is deze ouderverklaring niet
meer dan een intentieverklaring en beslist
geen aanmelding. Ook als u helemaal niet van
plan bent om die richting op te verhuizen
willen we u toch vragen om even de moeite te
nemen om een ouderverklaring af te geven op
de website van DUO. U helpt KindPunt en
indirect ook kindcentrum het Kompas, omdat
de financiering van KindPunt hierdoor wordt
versterkt en dat komt ook ons kindcentrum ten
goede.
Voor ouders die nu al in de Nieuwveense
Landen wonen geldt deze oproep natuurlijk
ook. Voor de duidelijkheid, het invullen van
de ouderverklaring verandert niets aan uw
vrijheid om over twee of drie jaar gewoon uw kind op ons kindcentrum te houden, het
geeft U en de andere inwoners van de Nieuwveense landen een keuze.
VVN Zomerchallenge
Via email werden wij geattendeerd op een Zomerchallenge van Veilig Verkeer Nederland.
Zie bijvoegde afbeeldingen. Wellicht iets voor uw kind(eren) met hun opa en/ of oma?

Muzikale uitnodiging
Ook dit jaar heeft juf Elly de leerlingen van de groepen vijf
muzikale vorming aangeboden. Blokfluit leren spelen en noten
lezen zorgde voor een vrolijk sfeertje in de klas.
Ook hebben we als naschoolse activiteit de mogelijkheid
geboden om te zingen. Ons koor heeft elke week geoefend
onder leiding van juf Irene en juf Loes. En dat klinkt hoor!
Hierbij nodigen wij u voor ons mini concertje.
En wel op
donderdag 30 juni om 8.40 uur om de
resultaten van het afgelopen jaar te komen
bewonderen.
We kunnen geen gebruik maken van het
speellokaal, omdat daar de instroomgroep (1E)
is gevestigd. Daarom vindt ons concert plaats
op het schoolplein in ‘de kuil’.
Bij slecht weer maken wij een filmpje van
onze leerlingen. Deze krijgt u dan digitaal
toegestuurd.
Wij hebben er veel zin in!
Tot dan, met vriendelijke groet van juf Elly, juf Irene en juf Loes.
Agenda
27 t/m 30 juni
27 juni
29 juni
4 t/m 7 juli
8 juli

Preadviesgesprekken groepen 7A, 7B, 7C
Inschrijving voortgangsgesprekken alle ouders (groepen 1 t/m 6 en 7Y)
Musicals groepen 8 in Ogterop
Voortgangsgesprekken groepen 1 t/m 6 en 7Y
Rapporten mee naar huis

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas.

