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AGENDA (ALGEMEEN)
18 februari
18 en 22 februari
19 februari
24 februari
25 februari
26 februari
26 febr. t/m 4 maart

OPEN DAG nieuwe ouders
oudercontactavonden
GGD voor groep 7
schoolkorfbaltoernooi
GGD voor groep 2
margedag; leerlingen vrij!
Voorjaarsvakantie
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Toetsresultaten
Vandaag waren de leerlingen vrij maar het team heeft gewerkt. We hebben met elkaar
de toetsresultaten besproken en afspraken gemaakt over vervolgstappen in de komende
periode.
We zijn over het algemeen tevreden over de resultaten. Verder details zijn
beschikbaar bij de directie van de school.
Wheelies
In school is het dragen van "wheelies" niet toegestaan. Wanneer deze schoenen met
wieltjes als extra paar mee worden gegeven, mogen de kinderen er buiten
vanzelfsprekend wel op rollen.
NIEUWS VAN DE BINDING
Enquête
Alle ouders van obs Het Kompas en cds De Klister hebben gisteren een mail ontvangen
met een link naar een enquête. Deze enquête is uitgeschreven om uw mening over de
verkeerssituatie rondom de school te peilen en van u te horen hoe u en uw kind(eren)
de nieuwe schooltijden ervaren. Wij hopen op deelname van u allen.
U kunt de enquête tot 26 februari invullen.
De gegevens worden gebruikt voor het aanpassen van beleid en communicatie met de
gemeente.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Thema Huisdieren in groep 1
Afgelopen vrijdag nam Robin(Westerhof) zijn mooie witte konijntje mee naar school.
De kinderen hebben haar goed bekeken en natuurlijk ook even geaaid toen ze bij Robin
op schoot zat. Na de wandelende takken en het hondje nu een konijntje. We zijn
benieuwd welke dieren er binnenkort nog meer op bezoek komen !

A.s vrijdagochtend gaan we met de kleuters naar dierenwinkel Petsplace in
Surhuisterveen om te kijken wat er allemaal te koop is en om inspiratie op te doen voor
de dierenwinkel in de klas. De kleuters mogen nog steeds lege verpakkingen van
katten/hondenbrokjes etc. mee naar school nemen om onze winkel te vullen.
De kinderen van groep 1 zingen ook graag over de huisdieren, u kunt ze zelf ook vinden
op youtube.nl en eventueel samen meezingen!
Via onderstaande link:
Papegaaienlied: https://www.youtube.com/watch?v=kYoyux1UjZU
https://www.youtube.com/watch?v=C_utSi5JMvg
https://www.youtube.com/watch?v=TwDFqXhEca4
Thema Noord- en Zuidpool in groep 2
Er wordt hard gewerkt over dit thema en we weten al heel veel over het leven op de
Noord- en Zuidpool. In de bouwhoek staat een heuse iglo, waarbij grote ijsbergen
worden gebouwd. Ook dansen en zingen we de Pinguïndans. Doet u thuis ook mee?
https://www.youtube.com/watch?v=RHuASIIp-3U
Klassenouder groep 1
Hierbij willen we Hendrike Nijboer bedanken voor haar hulp als klassenouder
Nu Laurens, samen met de andere herfstleerlingen, naar de groep van juf Feikje is
gegaan, hadden we een nieuwe klassenouder nodig. We hebben Tessa Veenstra bereid
gevonden om haar taak over te nemen. Ze moest meteen al in actie komen om vervoer
voor ons uitstapje naar de dierenwinkel te regelen. Tessa, fijn dat je de nieuwe
klassenouder voor groep 1 wilt zijn.
Vragenlijst GGD groep 2
Nog niet alle ouders hebben de vragenlijst ingeleverd. Denkt u er aan deze tijdig in te
vullen en op school in te leveren?

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 3:
Deze week oefenen we met rekenen de plus- en min sommen tot en met 10. Probeer het
thuis ook maar eens: "Mama, kijk! Er zitten 8 koekjes in de trommel. Nu eet ik er 2 op.
Hoeveel koekjes zitten er nu nog in de trommel?" Tja, zo wordt rekenen niet alleen
leuk, maar ook lekker!
Met schrijven gaan we de letter uu en ou leren schrijven met de schrijfletters. De
letter ou is best lastig, want die lijkt zo op de letter au. Ook gaan we de geleerde
schrijfletters herhalen.
Hoera, kern 7 is bijna uit! Deze week hebben we geoefend om een verhaaltje van 4
zinnen in de goede volgorde te zetten. We kunnen nu ook al woorden maken en lezen,
zoals lijmpot en voetbal. En weet u wat nog meer? Woorden als kast, paars, lamp, poort
en vlees kunnen we ook al lezen.
En we hebben de CITO begrijpend luisteren toets gedaan!
Groep 4:
Bij taal oefenen we met het schrijven van een recept. Dus papa's en mama's opgelet: uw
kind komt misschien deze week wel thuis met een overheerlijk recept....MMM!
Verder gaan we bij taal nog even herhalen wat werkwoorden en verkleinwoorden zijn. En
dan ronden we dit blok van taal af met een toets.
Voor rekenen gaan we deze week oefenen met de tafel van 3 en 4. Thuis ook even flink
oefenen, hoor! Verder zijn we aan het oefenen met geld: betalen, teruggeven en
wisselen. Nog even... en dan kan uw kind zelf boodschappen doen! De begrippen meters
en centimeters worden verkend en we gaan hier ook mee oefenen.
Voor spelling gaan we deze week starten met woordpakket 15. In dit woordpakket gaan
we woorden oefenen, die eindigen op el, er, en en te. Bij het uitspreken van deze
klankgroepen hoor je een u, maar schrijf je een e. Luister en kijk maar eens bij de
volgende zin:
In de lente ruiken de bloemen heerlijk. We zaaien zaad voor de wortels en verder nog
sla en broccoli.
Woordpakket 15 kunt u vinden op de website van de school, zodat u thuis samen met uw
kind ook kunt oefenen met de woorden.
NIEUWS UIT GROEP 5-6

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Telefoondienst
Wanneer juf Ineke les geeft, krijgt ze toch herhaaldelijk telefoon via het
schoolnummer. Sinds een week heeft groep 7-8 telefoondienst. Om de beurt nemen de
leerlingen de telefoon aan. Dat doen ze enorm netjes en beleefd !
VAN DE MR

BERICHT VAN DE OR / MR

ALGEMENE BERICHTEN
Hallo jongens en meisjes, ouders / verzorgers,
Het windkracht 6 project zit erop.
We hopen dat je veel over de muziek hebt geleerd en dat jullie
het leuk vonden.
Lijkt het je leuk om een instrument te bespelen ? dan kan dat !
Trompet, saxofoon, bugel, bariton, trombone of trom. Alles is
mogelijk.
Als jeugdlid van Crescendo start je met muzieklessen bij de muziek school SMG
(Stichting Muziekonderwijs Grootegast) Het instrument krijg je van Crescendo.
Zolang je les hebt en nog niet bij Crescendo zit, betaal je geen contributie. Wanneer
je de beginselen kent kun je meeblazen in het jeugdkorps en daarna doorstromen naar
Crescendo.

Meer informatie?
crescendo
http://www.bicycleband.nl/
Jeugd Crescendo:
jeugdbeleid@bicycleband.nl
tel. 06-22043673

