
Aan de ouders en/of verzorgers van onze leerlingen,

Genietend van de mooie herfstkleuren gaan we alweer langzaam richting Sint (en Kerst).

Welkom. In groep 1/2a zijn Nora en Marit gestart. We heten jullie van harte welkom en wensen jullie

een hele fijne tijd toe bij ons op school.

Lied van de maand. In november zijn dit: ‘Vrede zij u’ uit Weerklank no. 350 en ‘Here maak mij uw

wegen bekend’ Psalm 25 van de CD Goed Gestemd.

Schoolkorfbaltoernooi. Afgelopen zaterdag 5

november was het schoolkorfbaltoernooi voor groep 3

en 4 in Sporthal Molenzicht.

Groep 3 is 5e geworden

Groep 4 is met 2 bekers naar huis gegaan! 🏆🏆 De

eerste prijs voor de strafworpen en de vierde prijs voor

het toernooi!

Het was een gezellige en sportieve wedstrijd.

Schoenendoosactie. Denkt u nog aan de schoenendoosactie?! De gevulde schoenendozen kunnen

ingeleverd worden van maandag 14 t/m donderdag 17 november in de hal van de school.

Zelftesten. A.s. maandag 14 november zal de conciërge om 15.00 uur weer zelftesten uitdelen aan de

kinderen. Wilt u daar gebruik van maken laat uw kind(eren) dan even langs de conciërge lopen.

Sint. Op vrijdag 11 november zullen de kinderen van groep 5 t/m 8 lootjes trekken. Wilt u de kinderen

dan een extra tas meegeven zodat ze het cadeau mee naar huis kunnen nemen.

Met de kinderen van de onderbouw gaan we op school het Sinterklaasjournaal volgen.

Op maandag 5 december komt de Sint met zijn Pieten bij ons op school. Er is dan een continurooster.

De kinderen moeten zelf hun lunch meenemen en zijn om 14.00 uur vrij.

TussenSchoolseOpvang (overblijven). Op het Kompas bieden wij tussenschoolse opvang (TSO) voor

kinderen die niet thuis kunnen lunchen. Tijdens de TSO bieden we kinderen de mogelijkheid om hun

lunch te nuttigen en daarnaast gezellig met elkaar (buiten) te spelen. Zo kunnen de kinderen

ontspannen beginnen aan hun middagprogramma.

Op maandag 31 oktober zijn Marlies (TSO coördinator) en Corine (teamleider onderbouw) de

groepen 3 t/m 8 langsgegaan. Na de zomervakantie hebben we een proefperiode gehad met een

wijziging van inlooptijden tussen de middag. De kleuters mogen vanaf 12.50 uur naar binnen

gebracht worden, de groepen 3 t/m 8 mogen naar binnen vanaf het moment dat de schoolbel om

12.55 uur gaat.

Dit hebben we als team en met de TSO geëvalueerd. Hieruit zijn enkele regels en afspraken gekomen,

die we met de kinderen hebben gedeeld. Graag brengen wij u als ouder hiervan ook op de hoogte.



Regels overblijf

- We respecteren elkaar en zorgen samen voor een fijne overblijftijd voor iedereen.

- We luisteren naar de overblijfkrachten, net zoals we naar onze eigen juf of meester doen.

- We voetballen alleen op de 'pannaveldjes', dit zijn de twee ruimtes tussen de hekken waar vroeger

de fietsen gestald stonden.

- Tijdens de overblijf komen we alleen in de overblijfruimte en op het plein. We blijven weg uit ons

eigen klaslokaal en de kamer van de conciërge.

- Om 12.55 uur gaat de bel en ruimen alle kinderen al het speelgoed op. We lopen daarna rustig naar

ons eigen lokaal.

Schooltijden: inloop tussen de middag

Een van de afspraken die ook met de kinderen is gedeeld is het naar binnenbrengen van broertjes

en/of zusjes uit de kleutergroepen. Wanneer ouders hier zelf niet toe in de gelegenheid zijn, mogen

oudere broers of zussen meelopen naar binnen en hun broertje of zusje wegbrengen. Als er een

volwassene is om de kleuter naar binnen te brengen, dan blijven broers en zussen uit de groepen 3

t/m 8 buiten totdat de bel gaat.

Hieronder nog een keer de inlooptijden zoals die worden gehanteerd:

* Vanaf 12.50 uur gaat het hek open voor kinderen die thuis hebben geluncht. Het hek wordt

geopend door een overblijfouder. Eerder kunnen de kinderen niet het plein op, omdat er anders niet

voldoende toezicht aanwezig is op het plein.

* Vanaf 12.50 uur mogen de kleuters naar binnen worden gebracht door een volwassene of één

oudere broer of zus.

* Om 12.55 uur gaat de schoolbel en mogen alle kinderen van groep 3 t/m 8 naar binnen.

Agenda:

Maandag 14 t/m
donderdag 17 november

Inleveren gevulde dozen voor Schoenendoosactie

Maandag 5 december Sinterklaas - continurooster tot 14.00 uur
Dinsdag 13 december 15.00-15.30 uur Kijkmoment
Donderdag 15 t/m
zaterdag 17 december

Winter 3 Daagse

Woensdag 21 december 19.00-20.00 uur Kerstviering onderbouw op Het Kompas
Donderdag 22 december 19.00-20.00 uur Kerstviering bovenbouw in de Ichthuskerk
Maandag 26 december
t/m vrijdag 6 januari

KERSTVAKANTIE

Een hartelijke groet, mede namens het team & het leiderschapsteam,

Marianne Krabbendam


