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AGENDA (ALGEMEEN)
21 januari
16 februari
17 februari
18 februari
18 en 22 februari
19 februari
25 februari
26 februari
26 febr. t/m 4 maart

wilgen knotten groep 7-8 (onder schooltijd)
rapporten mee
margedag; leerlingen vrij!
OPEN DAG nieuwe ouders
oudercontactavonden
GGD voor groep 7
GGD voor groep 2
margedag; leerlingen vrij!
Voorjaarsvakantie
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Vervolg invulling uitbreiding formatie
Met ingang van 1 januari hebben we een kleine uitbreiding van het team gekregen,
waardoor we nu alle dagen groep 1-2 kunnen splitsen. De uitbreiding is drie keer
ingevuld door Kirsten Schouwstra.
Echter, er blijkt een collega vrij te komen uit de vaste invalpoule en Westerwijs heeft
verplichtingen aan deze collega. Kirsten mag dus niet langer de lessen vervullen op de
maandagen. Ze heeft deze week afscheid genomen van groep 2 maar is toch nog voor
één maandag terug gevraagd omdat de andere collega pas per 1 februari beschikbaar is.
Facebook
Zoals u wellicht gemerkt heeft, is ons Facebookprofiel omgezet in een zakelijke pagina.
Als het goed is zijn alle Facebook vrienden, automatisch "liker" van de pagina geworden.
Like onze pagina en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Facebook obs Het
Kompas
Afmeldingen
Er heerst duidelijk een virus en vele leerlingen zijn één of enkele dagen afwezig
(geweest). Ook enkele collega's zijn besmet maar gelukkig zijn ze nog allemaal in staat
om te blijven werken.
Wilt u alstublieft zieke leerlingen niet via de app afmelden bij de leerkracht? Soms
komt zo'n bericht binnen bij een collega die een vrije dag heeft.

We verzoeken u een ziek kind telefonisch af te melden op school (0594-659522) of via
het mobiele nummer van de directie (zie info-kalender).
Soms lijkt school niet bereikbaar, maar dan is de lijn bezet. Probeert u het daarna nog
een keer !
NIEUWS VAN DE BINDING

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom in groep 1
Dinsdag 26 januari wordt Robin Westerhof 4 jaar! Robin is al een paar keer op bezoek
geweest en vanaf volgende week woensdag 27 januari komt hij iedere dag bij ons op
school. Alvast van harte gefeliciteerd Robin en een gezellige verjaardag toegewenst!
Wij wensen Robin een leerzame en leuke tijd toe bij ons op Het Kompas!
Thema tijd
Wij werken deze week nog over het thema tijd en deden daarom dit proefje. Duurt het
lang/ kort voordat de vlam dooft? Samen gingen wij tellen, hoeveel tellen de vlam bleef
branden... Myrthe wist zelfs te vertellen hoe dit kon gebeuren: de lucht in het glazen
potje is op!

Thema Huisdieren groep 1
Volgende week gaat groep 1 werken over het thema: 'huisdieren'.
Als u een huisdier heeft, willen wij u vragen een foto van het dier mee te geven aan uw
kind!
Zwemdiploma
Chloë heeft haar diploma A gehaald. Van harte gefeliciteerd en succes met het oefenen
voor diploma B!
Thema groep 2
Deze week sluiten we het thema tijd af en volgende week wordt het koud in onze
klas…… We gaan dan werken over de Noord- en Zuidpool. Wij gaan leren wie daar
wonen en hoe en ook welke dieren daar leven. En is dat op de Noordpool en op de
Zuidpool hetzelfde?

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Wat een pret deze winter! Eerst al glibberen en glijden tijdens de ijzeldagen en nu
sneeuw! Veel kinderen van groep 3/4 hebben dan ook lekker genoten afgelopen dagen:
sneeuwpop maken, sneeuwballen gooien en sleetje rijden.
Ook op het plein konden de kinderen nog even genieten van de sneeuw. Toch was het wel
oppassen geblazen, want sommige plekken waren best glad! Gelukkig heeft niemand zich
ernstig verwond: een blauwe plek, een natte broek en een paar grote, dikke tranen en
dat was het dan wel!
Het koude winterweer is niet alleen buiten te merken; ook in de klas doet de winter zijn
intrede. We hebben een gezellige wintervensterbank en we hebben prachtige
sneeuwvlokken gemaakt. Zijn ze niet prachtig?

Een voordeel is dat we in de klas een warme winter hebben!
Sneeuwpret of niet.... er moet ook gewoon gewerkt worden op school. We zijn deze
week gestart met de CITO- toetsen. In de beide groepen is CITO Rekenen en CITO
woordenschat afgenomen. Volgende week komt spelling en begrijpend lezen aan de
beurt.
Helaas konden sommige kinderen de CITO- toetsen niet maken, omdat zij ziek waren.
Gelukkig kunnen zij deze toetsen weer inhalen, maar eerst maar even goed uitzieken.
Veel beterschap en knap gauw maar weer op!
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Spelling
Groep 5 start a.s. vrijdag met woordpakket 14. Hierin staan woorden met
de letterzetter (de spanning) en woorden met de letterrover (verlaten) centraal. Goed
luisteren naar jezelf, hoor ik een korte of lange klank aan het einde van een klankgroep?
(een klankgroep is wat je hoort als je het woord in stukken hakt, dit is niet hetzelfde
als een lettergreep).
Groep 6 oefent bij woordpakket 14 met woorden op -ig (slaperig) en lijk (ongemakkelijk).

Rekenen
We blijven aandacht besteden aan de tafels. De tafels en ook de deeltafels (18 : 3 =)
worden vrijwel elke week getoetst.
Aardrijkskunde
Dinsdag 26 januari a.s. krijgen de kinderen een samenvatting mee van thema 1. Maandag
1 februari hebben we een toets over dat thema. De kinderen leren dan ook topografie
van Nederland. Alleen de kinderen van groep 6 krijgen voor topografie een beoordeling
op het rapport.
Geschiedenis
Bij geschiedenis werken we over de Romeinen. Vorige week hebben we samen een
filmpje bekeken uit de serie "Welkom bij de Romeinen", grappig en leerzaam! Een echte
aanrader om thuis ook eens te gaan kijken, ook leuk voor volwassenen.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Informatie betreffende WILGENKNOTTEN
Morgen, donderdag 21 januari, gaan we wilgenknotten. We gaan op de fiets naar de
werkschuur van Staatsbosbeheer bij Peebos.
We gaan om 11.15 uur op de fiets naar Peebos. Daar gaan we eerst lunchen. Je neemt je
eigen eten en drinken mee in je rugzak (!). Daarna krijgen we een korte instructie en
gaan we aan het werk.
Om 13.45 uur stoppen we met werken en om 14.00 uur gaan we weer richting school.
Rond 14.15 uur hopen we dan weer bij school te zijn.
Het is belangrijk dat iedereen geschikte kleren aan heeft: bij voorkeur oude kleren en
oude schoenen of laarzen. Zagen en knippen is zwaar werk, dus een extra flesje water is
wel goed om mee te nemen.
Helaas hebben we nog weinig begeleiders. Hopelijk zijn er nog ouders die mee kunnen.
Wellicht zijn er nog ooms, tantes, opa’s of oma’s of buren die mee zouden willen? Graag
even doorgeven aan meester Hans Peter via 0594-659522. Alvast bedankt.
Groet, meester Hans Peter
WIBO
De ouderavond, horende bij het WIBO project, zal plaatsvinden op dinsdag 17 mei.
Meester Kees
We hebben een brief ontvangen vanaf Aruba, van meester Kees. Leuk hoor !!! Natuurlijk
gaat meester Kees (op Aruba heet hij meneer Kees) een brief van ons ontvangen.

Cito
Ook wij starten maandag met de Cito-toetsen...
VAN DE MR
BERICHT VAN DE OR / MR

ALGEMENE BERICHTEN
Korfbaltoernooi
Op woensdag 24 februari wordt het korfbaltoernooi gehouden waaraan de basisscholen
in de gemeente Grootegast meedoen. In groep 7-8 is geïnventariseerd wie mee wil doen.
Een tekort aan spelers kan opgevuld worden met leerlingen uit groep 6.
Mocht uw kind thuis komen met de vraag of hij/zij mee kan en mag doen, dan ontvangen
we het liefst uw mening ook even ter bevestiging op school. De briefjes of mailtjes
kunnen gericht worden aan meester Hans Peter. Zijn e-mailadres is
h.wieringa@westerwijs.nl
Opgave is kort dag... uiterlijk vrijdag aanstaande kunnen wij onze teams opgeven bij
OKO Bies.

