Nieuwsbrief september 2019

Kinderboekenweek
2-11 oktober 2019
Reis mee!
Op Woensdag 2 oktober zal de opening plaatsvinden van de Kinderboekenweek. Na deze
opening zal de rest van deze ochtend een feestdag zijn voor alle kinderen want ALLE
leerkrachten zijn jarig.
8.45: Opening op het plein door 2 hele speciale gasten en het uitreiken van cadeautjes aan alle
leerkrachten: Hierbij zijn alle ouders van harte welkom!! Na deze opening zullen alle kinderen een
speurtocht houden op het plein en de benedenverdieping van de school. Ook hier bent u van harte
uitgenodigd om mee te lopen met uw kind.
9.45: Alle leerlingen gaan terug naar de eigen klas en vieren daar op eigen manier de verjaardag(en)
van de leerkracht(en) binnen het thema Reis mee!
12.00: Alle leerlingen krijgen nog een traktatie mee naar huis.
2 oktober-11 oktober.
In iedere klas wordt aandacht gegeven aan:
 De genomineerde en winnende boeken van dit jaar,
 Voorlezen,
 Zelf lezen,
 Boekpromotie om alle kinderen enthousiast te maken om boeken te lezen.
Vanaf 2 oktober-22 november aandacht voor de nationale voorleeswedstrijd.
De kinderen van de groepen 4-5-6-7-8 doen mee met de voorleeswedstrijd van Het Kompas.
26 november om 13.00 uur zal op het plein bekend worden gemaakt wie de voorleeskampioen
van Het Kompas is. U bent natuurlijk van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!!
De voorlezer uit groep 7 en 8 met de meeste stemmen, zal doorgaan naar de regionale
kwartfinale.

Introductielessen voor de groepen 1 t/m 8
Dinsdag 1 oktober komt Juf Marjolein (van de bibliotheek) in de groepen 3 t/m 8 en donderdag 3
oktober in de groepen 1-2 een introductie les geven voor de Kinderboekenweek, de kinderen
gaan allemaal een heel speciaal voertuig ontwikkelen waarmee zij op wereldreis kunnen. Tijdens
de afsluiting op vrijdag 11 oktober van 10:45 – 11:45 kunnen alle ouders deze voertuigen komen
bewonderen. Alle kinderen gaan met hun eigen groep alle klassen langs.
Knutselactiviteit maandag 7 oktober 14:15 – 15:15 uur
Voor de knutselactiviteit zijn wij nog op zoek naar ouders die kunnen helpen in de klas.
Graag opgeven bij de leerkracht van uw kind als u kunt helpen deze middag.
Wij hopen dat dit weer een geweldig project wordt.

Koffieochtend op dinsdag 24 september
Dinsdagochtend 24 september van 08.45 uur tot 09.45 uur is er weer een koffieochtend op Het
Kompas. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. Heeft u vragen over het
onderwijs in Nederland, vragen aan de wijkagent of aan de kinderopvang, vragen voor de
fysiotherapeut of aan de logopedist, dan kunt u ze stellen. Heeft u geen vragen, ook dan vinden
wij het heel fijn wanneer u aansluit. Ook voor vragen op schoolgebied kunt u terecht bij de
directeur of de IB-er. Wij hopen dat er veel ouders komen.

Overblijven op school
Op onze school maken veel leerlingen gebruik van de overblijf (TSO). Gemiddeld meer dan 30
leerlingen per dag. Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen de kinderen gebruik maken van
de overblijf.
We merken dat de routine van het aan- en afmelden van kinderen er nog niet helemaal in zit. Het
is belangrijk om te weten op hoeveel kinderen de TSO moet rekenen zodat we voldoende
overblijfmedewerkers inzetten. Ook voor de veiligheid van uw kind is tijdig aan- en afmelden
belangrijk. Zo kunnen we contact opnemen als uw aangemelde kind niet aanwezig is.
We vragen u daarom dringend om uw kind uiterlijk vóór 9.00 uur aan- of af te melden voor de TSO
van die dag, via TSO PRO. Aanmelden kan per dag, week of zelfs al voor het hele jaar op
www.tsopro.nl
Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u dinsdagochtend 24 september terecht bij Wilma. Zij
regelt de overblijf op Het Kompas en zal aanwezig zijn tijdens de koffieochtend.

Voetbaltoernooi
Alle kinderen uit de groepen 5 en 6 uit de gemeente Bergen op Zoom opgelet !
Op 16 oktober in de herfstvakantie organiseert de F!TFabriek in samenwerking met KPN een
voetbaltoernooi op het kunstgrasveld bij de Lievenshovelaan!

Kunnen jullie een fanatiek team van 7 spelers samenstellen? Dan is dit je kans om je in te schrijven!
Aanmelden vanaf maandag 9 september 12:00 uur tot
donderdag 1 oktober 12:00 uur.
Volg de stappen :
1. Stel een team van 7 spelers samen
2. Noteer per persoon je voor – achternaam + leeftijd
3. Noteer jullie team naam
4. Mail dit naar : v.hagenaars@fitfabriekboz.nl

Brabant Veilig Week 7 tot en met 13 oktober

In de bijlage vindt u het gehele programma van de Brabant Veilig Week.

KUNST IN DE WIJK….wees er snel bij!
Beste kinderen en ouders,
Vanaf maandag 23 september starten de gratis kennismakingslessen.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij!
Meedoen? Schrijf je gemakkelijk online in!
De inschrijvingen gaan vanaf dit schooljaar eenvoudig en digitaal via de
website van het CKB: https://www.ckboz.nl/kunst-in-de-wijk
Kijk ook gerust bij het aanbod in de andere wijken.
Film maken, Streetdance, Gitaar, Theaterlab,
Media Mash-up, Beats & Boomwhackers, Popband en nog veel meer …
Ontdek en beleef dit in jouw eigen wijk…en daar buiten!
Laat je fantasie de vrije loop en geef je talent de ruimte.
Veel plezier met Kunst in de wijk!
Team Educatie
Cultuurbedrijf Bergen op Zoom
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