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nieuwsbrief augustus / september

Beste ouders,
Voorlichtingsavond
Op 4 september a.s is er een voorlichtingsavond over het reilen en zeilen in de groep(en) van uw kind of kinderen.
U bent van harte welkom, maar ook andere belangstellenden zijn welkom.
19:00 – 19:30 gr 1/2
19:30 – 20:00 gr 3/4/5
20:00 – 20:30 gr 6/7/8
U bent allen van harte uitgenodigd.

Afsluiting van de spetterweken
Op 7 september sluiten we de spetterweken af met een barbecue / kampvuuravond
16.30 uur
17.30 uur

inloop met koffie en limonade en iets lekkers
officiële gedeelte met certificering en korte presentatie van de spetterweken.

18.00 uur uur

Een gezamenlijke champagnetoast op onze school en daarna lekker marshmallows
roosteren boven een vuurtje
Er is vanaf 16.30 uur een barbecuekarretje van Piet Jansen.( www.tkarretje.nl) U kunt daar voor 3 pp een lekker
broodje hamburger o.i.d. kopen. We hopen dat u gezellig met uw gezin op school een broodje komt eten.

Oortjes
Er wordt tijdens de lessen veelvuldig gebruik gemaakt van de computers of IPads. Daarvoor hebben de kinderen
een koptelefoon of oortjes nodig. Zo aan het begin van het schooljaar blijkt dat veel oortjes/ koptelefoons het net
niet meer helemaal goed doen. Ze houden het ook meestal geen heel jaar vol. Wilt u een nieuw exemplaar
meegeven naar school als uw kind dat aangeeft? Bij de Action of HEMA zijn ze voordelig te koop
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Algemene informatie i.v.m. overblijven
(schooljaar 2017-2018)
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Langs deze weg wil ik u informeren over de gang van zaken tijdens de overblijf op onze school. Het nieuwe
schooljaar is begonnen en daar hoort ook een goed georganiseerde overblijf bij.
Ons ‘overblijfteam’ bestaat nu uit 8 moeders, te weten:
-

Alice Molthoff
Aukje Goedegebuure
Bianca Bogerman
Joyce Geluk
Margreet Zwerus
Merel van Haastert
Miranda de Vette (coördinator)
Sarina Schouten

Dit team zorgt ervoor dat uw kind/kinderen tussen de middag goed opgevangen wordt/worden.
Het zou bijzonder fijn zijn als we ons team uit konden breiden met nieuwe overblijfouders. U kunt zich hiervoor
opgeven via het bijgevoegde inschrijfformulier.
De planning van de overblijf maak ik voor een periode van ca. 8 weken. Als voorbeeld voeg ik ons rooster toe,
zodat u kunt zien dat elke overblijfmoeder meerdere keren staat ingepland om het schema in te kunnen vullen.
De overblijfouder is rond 11.50 uur op school, verzorgt het lokaal, haalt de kleuters op, controleert of alle
kinderen aanwezig zijn, houdt de administratie bij, maakt tosti’s, ruimt op, gaat met de kinderen mee naar buiten
en brengt op donderdag de kleuters naar de gym. Vanaf 13.50 uur nemen de juffen de pleinwacht over en kan de
overblijfouder nog opruim-of administratiewerkzaamheden verrichten.
Vanaf 10 kinderen hebben we twee overblijfouders op de groep; het is daarom van groot belang dat wij tijdig
weten wanneer uw kind overblijft.
De overblijf kost € 1,50 per kind per keer en er zijn strippenkaarten van € 7,50 (5x) en € 15,00 (10x) beschikbaar.
Wij laten u tijdig, door middel van een briefje, weten dat de strippenkaart vol is.
Per overblijfbeurt ontvangt de overblijfouder € 5,00 en er wordt ca. 1 x per 8 weken uitbetaald.
Zodra de overblijf start, zijn bovenstaande overblijfouders verantwoordelijk voor de kinderen en zijn de juffen
met pauze. Wij behandelen de kinderen met respect en gaan ervan uit dat de kinderen ons ook met respect
behandelen, naar ons luisteren en we houden ons aan onderstaande punten/afspraken:
-

Het kind/de kinderen wordt/worden vooraf aan- of afgemeld
Voorafgaand aan de overblijf kunnen de kinderen naar de wc en wassen hun handen
We gaan rustig zitten en pakken onze etenswaren uit de tas en beginnen nog niet met eten of
drinken (graag een gezonde lunch meegeven, zonder snoep)
Kinderen met tosti’s geven hun brood aan de overblijfouder
We bespreken met elkaar wie er gaat bidden en danken
Na het bidden beginnen we met eten en drinken
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We lopen blijven zitten tot ca. 12.25 uur
We respecteren elkaar en we gaan positief met elkaar om
We sluiten niemand buiten: iedereen hoort er bij!
We gooien niet met spullen (bijvoorbeeld propjes of afval): we houden alle spullen bij ons
Na het danken ruimen we onze spullen op, gooien ons afval weg en daarna gaan we naar
buiten
We LOPEN rustig door de gangen
We proberen problemen direct met elkaar op te lossen en zijn goede vrienden
Alleen bij slecht weer blijven we binnen na het eten.
Beide hekken op het schoolplein zijn gesloten tijdens de overblijf en gaan pas om 12.50 uur
open voor de andere kinderen, ouders en verzorgers.

Deze punten heb ik ondertussen besproken in de klassen en ik ga ervan uit dat het duidelijk is voor u en voor uw
kind/kinderen. Mochten er vragen zijn, kom dan gerust naar mij toe.
Maakt uw kind gebruik van de overblijf dan zie ik het inschrijfformulier graag z.s.m. tegemoet.
Alvast bedankt voor het invullen.
Namens het hele overblijfteam,
Miranda de Vette

Overblijfrooster week 34 t/m 41
WEEK
34

MAANDAG
21-08-2017
O: Aukje
R: Margreet

DINSDAG
22-08-2017
O: Merel
R: Bianca

DONDERDAG
24-08-2017
O: Miranda
R: Joyce

VRIJDAG
25-08-2017
O: Alice
R: Merel

35

28-08-2017
O: Alice
R: Aukje

29-08-2017
O: Bianca
R: Merel

31-08-2017
O: Miranda
R: Joyce

01-09-2017
O: Sarina
R: Merel

36

04-09-2017
O: Aukje
R: Margreet

05-09-2017
O: Miranda
R: Merel

07-09-2017
O: Miranda
R: Joyce

08-09-2017
O: Alice
R: Merel

37

11-09-2017
O: Alice
R: Aukje

12-09-2017
O: Merel
R: Bianca

14-09-2017
O: Miranda
R: Merel

15-09-2017
O: Sarina
R: Merel

38

18-09-2017
O: Aukje
R: Margreet

19-09-2017
O: Bianca
R: Merel

21-09-2017
O: Miranda
R: Joyce

22-09-2017
O: Alice
R: Merel

39

25-09-2017
O: Alice
R: Aukje

26-09-2017
O: Miranda
R: Merel

28-09-2017
O: Miranda
R: Joyce

29-09-2017
O: Sarina
R: Merel

40

02-10-2017
O: Aukje
R: Margreet

03-10-2017
O: Bianca
R: Merel

05-10-2017
O: Miranda
R: Joyce

06-10-2017
O: Alice
R: Merel
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09-10-2017
O: Alice
R: Aukje

10-10-2017
O: Merel
R: Bianca

telefoon: 0187 – 612 064
info@kompas-denbommel.nl

12-10-2017
O: Miranda
R: Joyce

13-10-2017
O: Sarina
R: Merel

MR
Ariette Hage stopt als MR lid ( oudergeleding) Ariette heeft een aanstelling op school gekregen. We bedanken
Ariette hartelijk voor het werk dat zij gedaan heeft. Vooral in de periode van de fusies, was dat best een klus. Nu
is het een rustiger tijd . We zijn dus op zoek naar een nieuw MR lid ( m/v). Voor informatie over wat het
lidmaatschap inhoudt kunt u terecht bij juf Mirjam of bij Femke Vroon (moeder van Sija).

OR
Ook de ouderraad heeft versterking nodig. Heeft u zin in om een leuke en enthousiaste groep ouders te komen
versterken? Meld u dan bij Juf Jolanda, juf Jos of een OR lid.

Stagiaire
Vanaf donderdag 31 augustus komt Rhodé Bom in groep 3/4/5 stage lopen. Zij is tweedejaars studente aan het
MBO en studeert voor onderwijsassistente. We hopen dat ze een fijne en leerzame tijd bij ons op school heeft.

Data
4 september
7 september
20 september`
27 september
4 oktober
16-20 oktober
31 oktober
1 november

Informatieavond
afsluiting van de spetterweken vanaf ……
studiedag, kinderen vrij
studiedag, kinderen vrij
start Kinderboekenweek
Herfstvakantie
studiedag , kinderen vrij
Dankdag

Nieuws van rondom de school
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Inschrijfformulier overblijven (schooljaar 2017-2018)

Naam kind/kinderen:

-------------------------------------------------------------------

Adres:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overblijf dag/dagen:

О
О
О
О
О

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
wisselende dagen

Tussen 12.00 – 12.50 uur kunnen wij u bereiken via de volgende personen/telefoonnummers:
Naam:

Telefoonnummer:

--------------------------------------

------------------------------------

--------------------------------------

------------------------------------

--------------------------------------

------------------------------------

Bijzonderheden, medicijngebruik en/of allergieën:

--------------------------------------------------------------------------------------------------Op onderstaande dag/dagen ben ik beschikbaar om mee te helpen als overblijfouder:
О
О
О
О

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

Ondertekening namens ouder(s)/verzorger(s):
Naam:

Datum:

Handtekening:
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Vrienden van CBS ‘t Kompas
Garage Blaak

RoosRos Architecten

www.garageblaak.nl

www.roosros.nl

tel. 0187 611317

tel. 0186 691580

Stichting Bommelstee
www.bommelstee.nl
tel. 0187 612293
Kapsalon Bakelaar

Manege Oostmoer

tel. 0187 611380

www.manegeoostmoer.nl
tel. 0187 611242

FNRS

Reedor Rioleringsservice
www.reedor.nl

Brouwer de Koning Advies

tel. 0187 664712

www.brouwerdekoningadvies.nl
tel. 0187 619929

Breeman Tweewielers
www.breemantweewielers.nl
tel. 0187 641324
Ridderhof Trading & Consultancy
tel. 0187 612022
tel. 0187 612063
Landwinkel ’t Zand
www.tzand.landwinkel.nl
tel. 0187 612300

