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Datum

Activiteit

30 sept. t/m 9 okt.
5 oktober
7 oktober
8 oktober
12 t/m 16 okt.
28 oktober
28 oktober

Kinderboekenweek
OC vergadering
Studiedag – alle leerlingen zijn vrij
MR vergadering
Herfstvakantie
Afname NIO toets groep 8
Halloweenfeest groep 7 en 8 (19:00 – 21:00 uur)

oktober 2020

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van oktober. Er staan veel leuke maar ook spannende activiteiten op het
programma voor deze maand.
Graag uw aandacht voor de activiteitenkalender hierboven, met o.a. een studiedag op 7 oktober (alle leerlingen zijn
dan vrij) en natuurlijk de Herfstvakantie. En de bijlage “TSO bijdrage 2020-2021”.
Eind oktober is een spannende tijd voor groep 8, dan wordt de NIO toets afgenomen. Diezelfde avond kunnen de
leerlingen van groep 7 en 8 een spookachtig feestje vieren tijdens het Halloweenfeest.
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Ingeborg de Mari

TSO bijdrage schooljaar 2020-2021
Ook dit schooljaar zijn de medewerkers van Partou weer aanwezig om onze tussenschoolse opvang (TSO) te
verzorgen. Hierdoor kunnen de leerkrachten hun welverdiende pauze nemen en daarna energiek aan de
middag beginnen. Graag uw aandacht voor de bijlage “TSO bijdrage 2020-2021” waarin u verzocht wordt de
bijdrage van schooljaar 2020-2021 aan ons over te maken. Hartelijk dank!

Volgt u ons al op Facebook
en Instagram?
Daar worden wekelijks foto’s geplaatst van activiteiten die we op school doen!
Vind ons op Facebook onder: OBS Het Kompas en/of op Instagram onder: obskompas

Workshops voor ouders
De Jeugdgezondheidszorg Kennemerland (JGZ) biedt ook dit schooljaar weer diverse GRATIS workshops aan
voor ouders. Alle workshops zijn gebaseerd op de principes van Positief Opvoeden (Triple P). Onder de
noemer ‘Samen (op)groeien’ zijn deze workshops dé plek voor ouders om informatie te krijgen over opvoeden
en opgroeien. Gezien de maatregelen rondom het coronavirus zullen de workshops voorlopig online
plaatsvinden. Meer informatie hierover vindt u op de website: www.samenopgroeien.nu of
www.jgzkennemerland.nl. Een overzicht van de workshops treft u aan in de bijlage.

Dutch Food Week – 11 t/m 18 oktober
Op zoek naar een leuke bezigheid in de Herfstvakantie? Ga eens op bezoek bij de Informatieboerderij Zorgvrij
in Spaarnwoude! In de week van 11 tot 18 oktober bieden zij diverse activiteiten aan, dagelijks tussen 11:00 –
16:00 uur. Voor meer informatie over de activiteiten, het aanmelden en de eventuele kosten verwijzen wij u
graag naar de bijlage “Dutch Food Week”.

Internationaal kinderfeest
Op zaterdag 10 oktober a.s. vindt in het Winkelcentrum Europaplein van
13:00 – 16:00 uur een werelds kinderfeest plaats. Het woord zegt het al:
alleen voor kinderen.
Tijdens deze middag kunnen kinderen in de leeftijd van 6 -12 jaar gratis
knutselen, dansen, sporten, koken en nog veel meer leuke activiteiten met
elkaar ondernemen. Entree is gratis en je hoeft niet te reserveren.

Buitenlesdag 2020
Wij waren als Kompas ambassadeurschool in Noord Holland voor de buitenlesdag van 2020. Deze
buitenlesdag wordt jaarlijks georganiseerd. De frisse lucht, beweging en speelse manier van leren zorgen
ervoor dat kinderen beter presteren. Wat hebben we een top dag gehad! Wat zijn we trots op onze school en
onze leerlingen! Er is een heel leuk item gemaakt door de 5-Uur Show op SBS6. Heeft u dit gemist of wilt u het
nogmaals bekijken? Via deze link komt u bij het item:
https://www.kijk.nl/programmas/5-uurshow/zyjZ13c9Kxe/seizoen/149439016258/clips/video/nationalebuitenlesdag/zxUlw4X5mqagii

Volgt u ons al op Facebook
en Instagram?
Daar worden wekelijks foto’s geplaatst van activiteiten die we op school doen!
Vind ons op Facebook onder: OBS Het Kompas en/of op Instagram onder: obskompas

Parro
We starten 1 november met Parro. Parro is een communicatie-app om u als ouder/ verzorger snel op de
hoogte te brengen van allerlei zaken, leuke foto’s te delen, inschrijven op ouderavonden etc. We gaan een
proefperiode van 2 maanden doen en als het goed bevalt dan gaan we hier mee door. U krijgt hier binnenkort
meer informatie van ons over.

Vanuit het team
Kinderboekenweek 2020
Het thema van de Kinderboekenweek 2020 is “En toen”. Samen gaan we terug in de tijd en we hebben geen
tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken! Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van
vroeger tastbaar wordt. Naast aandacht voor boeken en geschiedenis gaan de kinderen hun eigen
tentoonstelling maken. Deze tentoonstelling wordt in een museum neergezet. Het museum wordt opgebouwd
op het podium, centraal in de school.
Net als ieder jaar worden ook dit jaar de Gouden en zilveren Griffels en Penselen uitgereikt. Wie schrijft het
mooiste verhaal en wie maakt de mooiste tekening? Per groep worden twee verhalen en twee tekeningen
genomineerd. De prijsuitreiking vindt plaats op 9 oktober. In iedere groep wordt tevens een voorleeswedstrijd
gehouden. Wie kan het mooiste of juist het spannendste voorlezen?! De winnaar van deze wedstrijd mag na de
hefstvakantie voorlezen in een andere groep!

Schoolfruit
Onze school is al een aantal jaren bewust bezig met het hanteren van een gezondere levensstijl voor onze
leerlingen. Een goed voorbeeld is het drinken van water en het eten van gezonde tussendoortjes. Voor dit
schooljaar is Het Kompas ingeloot om aan het EU-Schoolfruit programma mee te doen. Het EU-schoolfruit
programma stimuleert kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Deelnemende basisscholen
ontvangen 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen. Van 9 november 2020 tot
12 april 2021 zullen wij fruit en groenten ontvangen. En dat helemaal gratis dankzij financiering van de
Europese Unie!

Volgt u ons al op Facebook
en Instagram?
Daar worden wekelijks foto’s geplaatst van activiteiten die we op school doen!
Vind ons op Facebook onder: OBS Het Kompas en/of op Instagram onder: obskompas

NIO Toets groep 8
Op 28 oktober a.s. vindt de NIO-toets plaats voor groep 8, één van de laatste toetsen voor het eindadvies.
Tijdens deze toets gaan de kinderen aan de slag met onderwerpen van taal zoals synoniemen, analogieën en
woordcategorieën. Verder gaan ze aan de slag met getallen, uitslagen en normaal rekenen. In de klas gaan we
hiermee alvast oefenen door elke ochtend een opwarmer te doen. Bij deze opwarmer krijgen de kinderen
soorten opdrachten die ook bij de NIO voorkomen, zodat de kinderen helemaal klaar zijn voor de toets!

TIP! Zorgt u ervoor dat uw zoon of dochter lekker uitgerust aan de toets begint?!

Verjaardagen

1 okt
3 okt
5 okt
6 okt
12 okt
13 okt

Kerem
Mart
Aksana
Sophia
Sterre
Yaser
Milan

16 okt
19 okt
20 okt
23 okt
27 okt

Sandra
Azra
Alayah
Wanausha
Danique
Houda
Michael

Volgt u ons al op Facebook
en Instagram?
Daar worden wekelijks foto’s geplaatst van activiteiten die we op school doen!
Vind ons op Facebook onder: OBS Het Kompas en/of op Instagram onder: obskompas

