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Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Deze week:
Bijbelverhalen
Peuterdans – volgend jaar
Reminder – Denkt u aan….
Directe link ouderverklaring
Wenmoment met de nieuwe leerkracht(en)
Laatste schooldag
Leestips tegen een leesdip – technisch lezen
Nieuwe methode voor begrijpend/ technisch lezen –Atlantis
Open Bedrijvendag 5 november
Minder parkeerruimte op vrijdag 15 juli
Agenda

Volgende week is het al weer de laatste
schoolweek van dit schooljaar. De laatste
schoolweek van de leerlingen in de groepen
8 op de basisschool. Wat gaat de tijd toch snel. In deze nieuwsbrief leest u nog informatie
over de laatste schooldag en een wenmoment volgende week donderdagmiddag.
Afscheid (juf Annemarie)
De laatste week zal ook in het teken staan van afscheid. De leerlingen van de groepen 8
nemen afscheid, enkele andere leerlingen nemen afscheid en enkele collega’s nemen
afscheid. Juf Sanne, juf Imke, meester Steven en juf Garry hebben dit schooljaar op ons
Kindcentrum gewerkt en zullen afscheid nemen in hun eigen klas. Juf Annemarie heeft
veel langer op ons Kindcentrum gewerkt. A.s. maandag 11 juli nemen we afscheid van
haar. Juf Annemarie heeft een nieuwe baan bij WijsZo. In de vele jaren op Het Kompas
heeft ze eerst als groepsleerkracht van de kleuters en groep 3 gewerkt en de afgelopen
jaren als intern begeleider. We vinden het heel erg jammer dat juf Annemarie weggaat en
zullen haar gaan missen. Juf Annemarie heeft de afgelopen jaren veel kinderen geholpen
en begeleid. Kinderen die het leuk vinden, mogen maandag iets voor juf Annemarie
meenemen. Denk hierbij aan een tekening, kaartje of een kleinigheidje. Dit mogen ze
onder schooltijd (in overleg met hun juf of meester) even bij juf Annemarie langsbrengen
in het IB-kamertje.

Bijbelverhalen
De komende weken zullen in het thema staan
van ‘Klanken en woorden om van de dag te
genieten, te eren, te gedenken of gewoon
door te komen’.
Vanuit de Bijbel staan de Psalmen centraal.
(Bijbelboek Psalmen).

Peutergym en peuterdans - volgend jaar
Ook volgend schooljaar zal er op de woensdag weer
peutergym en peuterdans plaatsvinden bij ons op
school. Op 7 september starten we weer met peutergym
om en op 14 september is er weer peuterdans. Tot
volgend jaar!

Reminder – Denkt u aan…..
- Het invullen voor de ouderverklaring? Zie voor
aanvullende informatie in het kopje hieronder.
- Uw aanmelding als nieuw lid of als penningmeester
van de AC (ackindcentrumhetkompas@kindpunt.nl)?
- Te kijken of u toch niet een bakvorm en een bodem
hebt die niet matchen? Indien dit wel zo is, vragen
wij u dit kenbaar te maken bij Truus bij de balie of
via email (administratiekchetkompas@kindpunt.nl)
Directe link ouderverklaring
Vorige week hebben wij u geattendeerd op de ouderverklaring die u kunt invullen m.b.t.
de nieuwe school in de Nieuweveense Landen. Als stichting Kindpunt zijn wij trots op ons
onderwijs en wij hopen daarom ook een rol te kunnen spelen in het onderwijsaanbod in
deze nieuwe wijk. U begrijpt dat een ouderverklaring voor ons erg belangrijk is. Zo’n
verklaring lijkt op een aanmelding, maar dat is niet aan de orde. Het gaat om een
inventarisatie van wensen van ouders m.b.t. het opstarten van een nieuwe school. Wanneer
u de ouderverklaring direct wilt invullen, klikt u hier. Alvast bedankt.

Wenmoment met de nieuwe leerkracht(en)
Aanstaande donderdag 14 juli zal een wenmoment zijn bij ons op school. De leerlingen
zullen op dat moment (13.00 – 13.30 uur) met hun (nieuwe) groep kennismaken met de
groepsleerkracht(en) van volgend jaar. Dit moment zal ook plaatsvinden in het lokaal
waarin ze volgend jaar zitten. Op deze manier hopen wij mogelijke spanning bij leerlingen
zo veel mogelijk weg te kunnen nemen. Ook nieuwe leerlingen worden zoveel mogelijk
voor dit moment uitgenodigd.
Laatste schooldag
Vossenjacht.
Ook dit jaar sluiten we op de laatste
schooldag gezellig af met de
Vossenjacht. Op zoek naar de
verklede kinderen van groep 8.
Waar zijn ze? Wat zijn ze? En...nu
nog raden welk woord bij hen past
zodat je de zin kunt maken.
Het is dus mogelijk dat u kinderen uit
groep 3 t/m 8 in de wijk rondom
school ziet lopen.
En dan:
Om 10.45 uur verzamelen we ons op het
schoolplein om de leerlingen van groep 8 uit te
zwaaien. Zij springen met een trampoline uit de
school om daarna door een erehaag te rennen.
Wij joelen en zwaaien ze dan echt uit.
Ouders, verzorgers, opa's en oma's van de
leerlingen van de groepen 8 zijn welkom om bij dit moment aanwezig te zijn.
De leerlingen van de groepen 8 zijn op dat moment ook vrij. Alle overige leerlingen zijn
die dag om 12.00 uur vrij.
Leestips tegen een leesdip – technisch lezen
In de laatste nieuwsbrieven hebben wij u regelmatig gewezen op
het feit dat bij veel leerlingen in de zomervakantie de
leesvaardigheid afneemt. Leesexperts wijzen erop dat blijven
lezen in de vakantie heel belangrijk is voor de leerlingen. Zij
houden dan hun ‘technisch’ lezen op peil en voorkomen zo een
‘leesdip’. Daarnaast kan lezen ook gewoon echt leuk zijn en
vergroot het ook de woordenschat en andere vaardigheden die
meer gericht zijn op begrijpend lezen.
Als bijlages bij deze nieuwsbrief treft u een document aan met
leestips en ook enkele leesbingo’s die motiverend kunnen werken
voor uw zoon/ dochter.

Nieuwe methode voor begrijpend/ technisch lezen -- Atlantis
Volgend schooljaar starten we in groep 4 t/m 8 met een nieuwe begrijpend/technisch
leesmethode Atlantis. In Atlantis worden technisch en begrijpend lezen volledig
geïntegreerd aangeboden. Kinderen leren teksten vlot, vloeiend en met begrip te lezen.
Omdat leesplezier de basis is voor leessucces, staat de leesbeleving in elke les centraal.
Daarnaast biedt Atlantis speciale leesplezierlessen aan.
Een filmpje met een impressie van deze methode vindt u hier.
De leesboeken van onze oude Estafette methode gebruiken we dan niet meer.
We geven de leesboeken van deze methode mee aan de kinderen van groep 3, 4 en 5 om in
de vakantie lekker te kunnen lezen. De Estafette boeken hoeven niet meer mee terug naar
school.
(Het zomerleesboek van de groepen 3 uit de bibliotheek moet na de vakantie wel weer
mee naar school)
Open bedrijvendag 5 november

Minder parkeerruimte op vrijdag 15 juli
Het belooft mooi weer te worden volgende week, dus veel leerlingen zullen op de fiets op
school zijn. Maar wij ontvingen van De Sprinkels een bericht dat zij volgende week
vrijdag festiviteiten organiseren op de atletiekbaan. Dit betekent dat de atletiekbaan die
dag niet toegankelijk is voor auto’s. Indien nodig kunt u zich hierop voorbereiden.
Agenda
8 juli
15 juli
29 augustus

Rapporten mee naar huis
Laatste schooldag, leerlingen om 12.00 uur vrij.
Eerste schooldag 8.30 – 14.30 uur.

Met vriendelijke groeten, het team van Het Kompas.

