Nieuwsbrief augustus 2019
Opening van het nieuwe schooljaar
Het nieuwe schooljaar is weer van start. We zijn het jaar knallend gestart met ‘confettipoppers’ en een heel grote sleutel waarmee we de schooldeuren voor het nieuwe jaar
geopend hebben.
Wat ontzettend leuk dat er zoveel ouders meegekomen zijn om de opening mee te
maken.
Dit jaar zijn we gestart met twee kleutergroepen. Hierdoor hebben de kinderen lekker de
ruimte om te spelen en hebben we alle aandacht voor de kinderen.
Ook de oudere kinderen zijn weer gestart bij hun nieuwe juf of meneer. De eerste weken
na zo een lange vakantie zijn altijd weer even wennen maar iedereen is goed gestart en is
zijn of haar plekje weer aan het vinden in de nieuwe klas.
De eerste weken zijn we veel bezig met de groepsvorming. We noemen dit ‘de gouden
weken’. In deze weken zorgen we ervoor dat de groepen zich goed vormen zodat we een
leuk en leerzaam jaar met elkaar kunnen hebben.

Vrijwillige Ouderbijdrage
Om extra activiteiten voor uw kinderen te kunnen organiseren vragen wij u vriendelijk om
de vrijwillige ouderbijdrage aan ons te betalen. De bijdrage is vrijwillig en is bedoeld om
de feesten en speciale activiteiten te organiseren voor de kinderen. Het bedrag is voor
het hele schooljaar 2019-2020.




Voor 1 kind bedraagt de ouderbijdrage €10,Voor 2 kinderen is de ouderbijdrage €17,50
Voor 3 of meer kinderen is het totaal €25,-

Gelieve de ouderbijdrage over te maken op onderstaand rekeningnummer, onder
vermelding van ‘ouderbijdrage’ en de naam van uw kin(eren).

NL 60 RABO 031 112 977 3
Er mag ook contant betaald worden bij de directeur.

Kick-off B-fit
Het Kompas werkt alweer een tijdje samen met de fitfabriek. Samen proberen we een
goed bewegingsprogramma aan te bieden voor de kinderen en zorgen we voor
bewustwording van het belang van bewegen en gezond eten.
Maandagmiddag 9 september om 13.15 uur komt er iemand van de fitfabriek met de
wethouder van zorg om iets te vertellen over het programma dat wij op Het Kompas
aanbieden. Dit wordt geopend met een bewegingsactiviteit voor de kinderen. U bent van
harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Kalender Het Kompas
Heeft u hem al hangen? Sinds dit schooljaar is er voor
ieder gezin een mooie kalender gemaakt. We hebben
geprobeerd zoveel mogelijk activiteiten hier al in
vast te zetten zodat u van tevoren weet wat er dit
schooljaar gaat komen.
De activiteiten die we nog niet konden inplannen
volgen later via de nieuwsbrief of via social schools.
Geef de kalender een mooie en zichtbare plek in huis
zodat u weet wat er allemaal op school gebeurt.

De week van de groene voetstappen
Op maandag 23 september begint ‘de week van de groene voetstappen’.
Groene Voetstappen is een landelijke bewustwordingsactie waar ieder jaar tienduizenden
kinderen aan meedoen. Gedurende één schoolweek komen de
kinderen lopend, met de fiets, steppend, skatend of met het
openbaar vervoer naar school. Tijdens de actieweek besteden de
leerkrachten aandacht aan onderwerpen als klimaatverandering,
duurzame mobiliteit, energie en een veilige leefomgeving.
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Scharrelkids
Het nieuwe seizoen van de IVN Scharrelkids start op zaterdag 7 september 2019 bij
bezoekerscentrum de Kraaijenberg in Bergen op Zoom. Tussen 10 en 12 uur zijn er diverse
activiteiten. De kinderen (eventueel met ouders) zijn van harte welkom tijdens deze
uren.

