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AGENDA (ALGEMEEN)
4- 15 oktober
5 oktober
9 – 13 okt.
16 oktober
18 oktober
21 – 27 oktober

Kinderboekenweek, thema Gruwelijk Eng
Landelijke staking; leerlingen vrij
Omgekeerde oudergesprekken groep 1,2,3,4,5 en 7
Margemiddag; leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Juffen en meesterfeest
Herfstvakantie

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Rooster omgekeerde oudergesprekken
Vandaag wordt de laatste hand gelegd aan het rooster van de oudergesprekken. Deze zal
morgen, donderdag 5 oktober, door onze administratief medewerker Jolanda Lap digitaal
worden verstuurd.
Steun de stakingsactie….
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) roept ouders en grootouders op om de petitie
'Investeer in onze (klein)kinderen' te ondertekenen, om daarmee de onderwijsstaking op 5
oktober te steunen. Het geluid van ouders en grootouders is nodig om te laten zien dat de
gevraagde investeringen in het onderwijs breed gedragen worden. Wilt u onze oproep aan
de ouders van uw school doorsturen en het bericht delen op de sociale media van uw
school?
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) roept ouders en grootouders op via de online
petitie de staking van leerkrachten in het primair onderwijs op 5 oktober te steunen. De actie
is een gerechtvaardigde manier om de eisen van het onderwijs kracht bij te zetten. Ouders
en grootouders hebben er veel belang bij dat hun kinderen en kleinkinderen ook in de
toekomst kunnen rekenen op goed onderwijs en goede leerkrachten.
De staking van POFront heeft als doel de lerarensalarissen te verbeteren, om zo het beroep
aantrekkelijker te maken en het lerarentekort terug te dringen. Investeren in een eerlijk
salaris voor de leerkracht is een van de noodzakelijke maatregelen om de kwaliteit in het
primair onderwijs te waarborgen. De VOO roept ouders én grootouders daarom op om de
petitie te ondertekenen en de leerkrachten te steunen in deze actie.

NIEUWS ALGEMEEN
Gezamenlijke start KBW
Vandaag is er een feestelijke opening geweest van de Kinderboekenweek met alle
leerlingen van beide scholen. Wilt u een indruk? Kijk op de facebookpagina of op de
website.
De komende weken zijn er allerlei (leer)activiteiten rond het thema ‘Gruwelijk eng’.

We sluiten de Kinderboekenweek af met een Meester- en juffenfeest op woensdag 18
oktober.
Een dochter geboren!!
Juf Janneke en haar man Erik zijn trotse ouders geworden van
een dochter. Ze heet Jinte Jolieke van den Hengel.
Speel- en leerkleden
Van de ouderraad mochten we 3 prachtige speel- en leerkleden aanschaffen. Een kikkermat
voor rekenopdrachten, een letterspelmat en een motoriekmat. Zo kunnen de kinderen
bewegend leren. We zijn er erg blij mee!

School versierd
Onze school is in prachtige herfstsfeer gebracht en de
bovenverdieping is bovendien in het kader van de
Kinderboekenweek Gruwelijk Eng geworden!
Hartelijk bedankt Mattie en Claudia!

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Thema groep 1
Wij werken nog over het kleurenmonster. Vorige week
hebben wij het vooral over de kleur rood gehad. Rood is
de kleur van boos/woedend zijn. Deze week werken wij
over de kleur blauw. Dat is de kleur van verdriet/droevig
zijn. We praten over hoe het is om verdrietig te zijn en
wat je kunt doen als je verdrietig bent. Wij zijn in de klas
op zoek gegaan naar blauwe voorwerpen en doen
allerlei spelletjes over de kleur blauw. Vorige week zijn
wij een dag in het rood gekleed naar school
geweest. Woensdag zijn we in het blauw gekleed naar
school geweest. We maken een Kleurenboekje en
maken monstertjes van klei, kralen en chenilledraad.

Klassenouder voor groep 2
Annelies Tjoelker (moeder van Sem) heeft zich beschikbaar gesteld als klassenouder voor
groep 2. Heel hartelijk dank hiervoor! Wanneer er hulpouders nodig zijn voor een activiteit,
krijgt de klassenouder een seintje en er wordt dan bij de ouders van de groep geïnformeerd
wie beschikbaar is. Heeft u er bezwaar tegen dat we uw mailadres en telefoonnummer(s)
met de klassenouder delen? Geeft u dat dan z.s.m. door aan juf Feikje. Indien we voor 11
oktober geen bericht van u hebben, zullen we de gegevens door geven.

Thema heksen in groep 2
Vandaag is de Kinderboekenweek van start gegaan met al thema:
Gruwelijk Eng. In groep 2 wordt de komende weken over Heksen
gewerkt, waarbij de boeken van Hennie de Heks centraal staan.
Heeft u thuis ook nog heksenspulletjes? Ze mogen mee naar school!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Klassenouders
We zijn nog op zoek naar klassenouders voor groep 3 en 4; wie heeft hier belangstelling
voor? Aanmelden voor groep 3 kan bij juf Grietje (g.uithof@westerwijs.nl) en voor groep 4
bij juf Gerda (g.vanderstouwe@westerwijs.nl ). Wanneer we hulpouders nodig hebben voor
vervoer of een activiteit, krijgen de klassenouders een seintje en zij zullen dan bij de ouders
van de groep informeren wie beschikbaar is.
Groep 4
Kalender
We zijn bij het rekenen bezig geweest met de kalender en het oefenen van de maanden. We
proberen de maanden in de goede volgorde op te zeggen.
Toetsen
Volgende week hebben we het eerste blok van taal en spelling afgerond, dus er volgt een
signaleringstoets. De taaltoets bestaat uit een deel woordenschat en een deel woord- en
zinsbouw waarbij er o.a. aandacht is voor meervoud, enkelvoud en lidwoorden.
Het signaleringsdictee gaat over de eerste vier woordpakketten, die in de klas aan de orde
zijn geweest. Ook te vinden op http://www.hetkompasopende.nl/Groepen/Groep4/Woordpakketten.aspx

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert rekenen met de tafel van 8. Groep 6 leert deze week meer over het
toepassen van verhoudingen in bijvoorbeeld een recept. Ook leren de kinderen de volgende
stap op weg naar cijferend optellen en aftrekken.
Spelling
Beide groepen hebben deze week woordpakket 3 afgesloten met een dictee.
We gaan verder met woordpakket 4. Groep 5 leert meer woorden schrijven met ei en ij. Het
gaat om woorden als allebei en de vijver.
Groep 6 leert eind deze week in woordpakket 4 meer woorden en woordstukjes
schrijven die eindigen op d. Woorden als vervelend en de wedstrijd.

Taal
Deze week leert groep 5 een e-mail herkennen. Ook leren de kinderen wat een telwoord
is. Groep 6 leert onder andere een beeldverhaal herkennen.
Klassenouders
Wij zijn nog op zoek naar twee klassenouders: een ouder voor groep 5 en een ouder voor
groep 6.
Klassenouders worden ingeschakeld als er bijvoorbeeld een activiteit op school plaatsvindt
of buiten de school. Hij/zij regelt dan het vervoer of extra handen in de klas.
Bij interesse horen we dit graag! (h.wieringa@westerwijs.nl of j.blansjaar@westerwijs.nl)
Kinderboekenweek
Vandaag was de opening van de Kinderboekenweek. Het thema is 'Gruwelijk eng'. Kinderen
die thuis een spannend, eng of griezelig boek hebben, mogen deze meenemen naar school.
Als zij willen, mogen zij hieruit een fragment voorlezen aan de groep.
Als de kinderen thuis leuke (griezelige) spullen hebben die aansluiten bij dit thema, dan
vinden wij het leuk om de klas hiermee aan te kleden.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Taal
Het eerste blok van taal zit er alweer bijna op. Dat betekent dat we deze week beginnen met
de signaleringstoets in groep 8. Volgende week worden deze ook in groep 7 afgenomen,
gevolgd door de controletoetsen.
Topografie toets
Op maandag 9 oktober hebben de kinderen een toets van de topografie van NoordNederland.
Informatie voorlichtingen VO
Informatie omtrent open dagen, info-avonden en doe-middagen van middelbare scholen is
ten alle tijden te vinden op de website van de betreffende school. Ook op de website van Het
Kompas komt binnenkort de informatie te staan. Dit kunt u vinden via Groepen / Groep 7-8 /
Informatie Voortgezet Onderwijs.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
GGD ook via WhatsApp te bereiken
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met GGD Groningen. Behalve dit
contactmoment tussen uw kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder
echter altijd te bereiken bij vragen over opvoeding over gezondheid. Vragen stellen kan óók
via WhatsApp. Handig!
GGD Groningen
Telefoon:
050 367 4991
WhatsApp:
06 10565212
Facebook:
facebook.com/ggdgroningen
Website:
www.ggd.groningen.nl

Barontheater
Zondag 15 oktober;

Kindervoorstelling Menero

Hinke Hoeksma producties komt wederom met een spetterende kindervoorstelling in het
BaronTheater met de theaterproductie: MENERO Menero! vertelt het verhaal van de zieke
Nero. Hij is niet zo moedig als hij zou willen zijn en zijn angst voor het ziekenhuis stopt hij
niet onder stoelen of banken. Hij is een ware held-op-sokken.Nero is verzot op stripboeken.
Als hij op een dag een advertentie tegenkomt die hem aanspoort om een superheld te
worden, dan grijpt hij zijn kans. Hij komt terecht in een heus laboratorium. Het Laboratorium
der Superkrachten. Geen held te gek. Lukt het Nero om in de voetsporen te treden van
bekende superhelden? En kan het laboratorium Nero helpen om zijn angsten te
overwinnen?
Adviesleeftijd: (6+) Een prachtige voorstelling! Aanvang: 14:30 uur Entree: € 6,50

