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Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,
Hoewel er deze week eigenlijk geen nieuwsbrief op de planning staat, zijn er toch een aantal dingen
die we, zo vlak voor de herfstvakantie, nog graag even onder uw aandacht willen brengen.
Welkom. In groep 01/C heten we Pelle van harte welkom. We hopen dat je snel kunt wennen in de
groep en wensen je een fijne schoolperiode toe.
Workshop Theater Ziezo. In het kader van de kinderboekenmaand krijgt elke groep op donderdag 18
oktober een korte workshop van een docente van Theater Ziezo. Zij zal met de kinderen bewegingen
instuderen (tableau vivant) bij een lied over vriendschap. Om uiterlijk 11.50 uur zullen we het
geleerde lied en tableau vivant aan de aanwezige ouders op het schoolplein laten horen/zien. Het
zou lijk zijn voor de kinderen als er heel veel ouders op het schoolplein staan om naar de kinderen te
kijken. Daarna gaan de kinderen gewoon naar huis of naar de overblijf.
Zendingsgeld. De komende weken/maanden willen we ons zendingsgeld doneren aan Sulawesi. De
tsunami heeft daar alles verwoest en er is gebrek aan alles!
Iedere maandag staat het zendingspotje in de klas van uw kind. Zullen we er met elkaar voor zorgen
dar er een mooi bedrag naar de slachtoffers van die ramp gaat. Helpt u allen mee??!!
We zijn dankbaar dat de ambulance voor de missiepost in Zambia gekocht kan worden. Er is het
afgelopen jaar een mooi bedrag door de kinderen gespaard. Heel hartelijk dank daarvoor!
Voorstellen MR-lid.
Beste ouders, Ik wil me graag even voorstellen als het nieuwe lid van de medezeggenschapsraad.
Mijn naam is Esther Pot en onze oudste dochter Olivia zit in groep
1A.
Als MR lid hoop ik jullie als ouders te vertegenwoordigen en een
steentje bij te dragen aan het beleid van Het Kompas. Mochten jullie
vragen of opmerkingen hebben aangaande de MR dan mogen jullie
mij (of een ander lid van de MR) te allen tijde aanspreken!
Groetjes, Esther Pot

Rest ons nog u een hele fijne herfstvakantie te wensen.
Geniet van elkaar en van al het moois in de natuur.
We hopen de kinderen op maandag 29 oktober om 08.30 uur
weer te verwelkomen op school.

Agenda:
8-19 oktober
Donderdag 18 oktober
22-26 oktober
Woensdag 31 oktober
Maandag 5 november
Woensdag 7 november
Woensdag 7 november
Dinsdag 13 november
Vrijdag 16 november

11.50-12.05 uur

Maandag 26 november
Donderdag 29 november
Woensdag 5 december

vanaf 12.00 uur

15.00-15.30 uur
’s middags

Chr. Kinderboekenmaand,
thema: ‘Door dik en dun’ – vriendschap
Kinderen met Theater ZieZo op het schoolplein
HERFSTVAKANTIE
Onderwijsmarkt Voortgezet Onderwijs
Studiedag – kinderen zijn vrij
Nationaal Schoolontbijt
Dankdag
Kijkmiddag
Groep 5 t/m 8 trekken lootjes voor het
Sinterklaasfeest
Lesvrije middag – kinderen zijn vrij
Alle kinderen mogen hun schoen zetten
Sinterklaasfeest

Met vriendelijke groet, mede namens het team & directie

Marianne Krabbendam

