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AGENDA (ALGEMEEN)
25 februari
26 februari
26 febr. t/m 4 maart
14 maart
23 maart
25 maart t/m 28 maart
7 april

GGD voor groep 2
margedag; leerlingen vrij!
Voorjaarsvakantie
Hoofdluiscontrole
Grote Rekendag
Paasweekend
Schoolfotograaf
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Enorm bedankt !!!
De toetsen zijn allemaal afgerond. Er is in de klassen keihard gewerkt. Enkele toetsen
konden niet op groepsniveau worden afgenomen. Via deze weg willen wij, het team van
Het Kompas, onze bovenstebeste JUF HILLY heel erg bedanken voor haar inzet.
Je aanwezigheid voelde weer zo vertrouwd. En wat fijn dat we je weer mogen bellen !
NIEUWS VAN DE BINDING
Enquête / herhaling
Alle ouders van obs Het Kompas en cds De Klister hebben vorige week 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.
Vies
Terecht dat we van meerdere ouders van kleuters te horen hebben gekregen dat hun
kinderen zo vaak met hele vieze kleren thuis komen. De bulten modder op het
kleuterplein zijn ons ook een doorn in het oog. We hebben ondertussen toestemming van
de gemeente om die bulten te verwijderen, maar wanneer dat daadwerkelijk kan
gebeuren is nog even onduidelijk. Maar er wordt aan gewerkt !

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Groep 1 op bezoek naar de dierenwinkel
Vorige week vrijdag gingen we met de kleuters van groep 1 op bezoek bij
Pets Place in Surhuisterveen. Er was veel te zien en er
waren verschillende dieren, maar vooral heel veel vissen. Omdat Siepie de
poes van juf Tineke bijna jarig was, hebben Bente en Liza een lekker
hapje voor hem uitgezocht. Na het betalen gingen de blikjes in de rugzak
mee naar school. Siepie heeft er de volgende dag van genoten !

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 3:
Deze week gaan we verder werken aan het tellen tot en met 30. Hierbij gaan we
oefenen met de telrij. Ook gaan we turven: tellen met groepjes van 5. Dat is heel handig
als je snel wil tellen tot en met 30! Verder gaan we werken met geld optellen en optellen
en aftrekken tot en met 10.
Bij Veilig leren lezen oefenen we woorden met -cht, zoals licht. Dit is de letter van de
spugende lama... Spreek de -cht maar eens uit
Groep 4:
Voor spelling oefenen we deze week woordpakket 15.
Met rekenen zijn we druk bezig met meten. Hoeveel centimeter is je rekenboek of
hoeveel cm is je etui. Ook schattend meten komt aan bod. Is een vuurtoren nou 100
meter of 100 cm? En is een potlood nu 15 cm of 15 meter? We oefenen de tafels van 2,
3, 4, 5 en 10. Dus thuis ook nog maar eens goed oefenen!
Voor taal hebben we aan het begin van de week de signaleringstoets blok 4 gemaakt. We
gaan nog extra oefenen met het herkennen van werkwoorden in een zin en het kiezen
van het juiste werkwoord bij de rest van de zin. Tot slot sluiten het blok af met de
controletoets.
Het is heel fijn wanneer kinderen op een taaltoets goed scoren, maar soms kan het
maken van een foutje tot grappige zinnen leiden:
- Ik moet de handen uit de mouwen steken hoe Bello er uit ziet.
- Het nest kan dan niet opgroeien of het huishouden kan dan niet opgroeien.
- Ik roep altijd beleefd.

- Als Bello gevonden wordt, zal de politie aangifte doen.
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Spelling
Na de vakantie starten we met een nieuw blok, we gaan dan bezig met woordpakket 17.
In groep 5 leren de kinderen meer woorden schrijven met au (de pauze), auw
(flauwekul), ou (spelfout) en ouw (de toeschouwer).
Groep 6 gaat aan de slag met de verleden tijd van werkwoorden. Bij de meeste
werkwoorden kun je 't kofschip gebruiken om te bepalen of je in de verleden tijd te(n)
of de(n) achter de ik-vorm schrijft. Bijv. Gisteren sportte ik in de sporthal.
Tafels
Ook starten we na de vakantie weer met de tafeltoets in 3 minuut 30. Ons
klassengemiddelde was de laatste keer 77%, dus ons streven is nu de 80%. Mocht je in
de vakantie niet weten wat te doen, dan kun je altijd nog oefenen met de tafels. Er zijn
inmiddels 6 leerlingen, die alle 100 sommen goed maken in 3.30 min. Wie weet hoor jij
daar de volgende keer ook bij. Succes!
NIEUWS UIT GROEP 7-8
GGD
Het bezoek van de GGD aan groep 7 kon vanwege ziekte niet doorgaan op 19 februari.
Er is nog geen nieuwe datum gepland, maar zodra deze bekend is, laten we het weten.
Advies voortgezet onderwijs
Alle adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs zijn achter de rug.
Het levert het volgende overzicht op;
Praktijkonderwijs: geen verwijzingen
VMBO-basis: 15%
VMBO-kader: 23%
VMBO-theoretische leerweg: 31%
HAVO: 8%
VWO:23%
BERICHT VAN DE OR / MR
ALGEMENE BERICHTEN
Schoolkorfbaltoernooi
Woensdagmiddag 24 februari werd in sporthal De Veste in Opende het schoolkorfbaltoernooi gehouden van de gemeente Grootegast.
De organisatie was in handen van OKO.

Er werd in drie poules gespeeld en op drie velden. Kompas 1 won met gemak alle
wedstrijden in poule 1 en al snel werd duidelijk dat dit team in de finale zou komen. Ook
het tweede team was goed op dreef en won in poule 2 al haar wedstrijden. Na het
nodige rekenwerk kwam team 2 net iets tekort om het in de finale op te mogen nemen
tegen team 1. Het tweede team hield in de wedstrijd om de derde en vierde plaats heel
lang stand, maar moest toch haar meerdere erkennen in het team van De Groene Borg.
Maar een vierde plaats is wel een heel knap resultaat met zo veel deelnemende teams.
De strijd om plaats 1 en 2 was wel heel eenzijdig. Kompas 1 was veel te sterk en walste
over de tegenstander heen. En hoe zeer de kinderen van Het Fundament ook hun best
deden, tegen zoveel kwaliteit en inzet konden ze niet op. Vol trots konden de kinderen
na afloop hun beker in ontvangst nemen. Alle coaches en begeleiders bedankt voor jullie
inzet. En, het was ook fijn dat veel ouders en kinderen aanwezig waren in de hal om onze
kinderen aan het werk te zien en aan te moedigen. Jessica Klunder, Jantje Venema en
alle scheidsrechters; bedankt voor jullie inspanningen. Het was een zeer geslaagd
toernooi.

