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AGENDA (ALGEMEEN)
14 maart
23 maart
25 maart t/m 28 maart
1 april
4 april
7 april

Hoofdluiscontrole
Grote Rekendag
Paasweekend
Zwerfvuilactie (geen grapje)
MR vergadering (19.30 uur)
Schoolfotograaf
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
NIEUWS VAN DE BINDING

Enquête
De analyse van de enquête over de verkeerssituatie en andere schooltijden is in
uitvoering. De uitkomsten zullen binnenkort met de verkeerscommissie en met alle
ouders gedeeld worden. De enquête is door 64% van de ouders ingevuld. Onze dank voor
uw deelname.
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Thema Lente
De komende weken gaan we werken over het thema Lente. Buiten verandert er veel
gedurende de lente. De zon gaat meer schijnen en het weer wordt aangenamer. Uit de
bolletjes in de grond verschijnen sneeuwklokjes, krokussen en narcissen. Aan de bomen
gaan weer blaadjes groeien. Het gras groeit weer en we kunnen weer vaker buiten
spelen. Natuurlijk horen de jonge dieren er ook bij en ook hier gaan we aandacht aan
besteden. Als afsluiting van het thema gaan we op 30 maart een bezoek brengen aan
zorgboerderij “de Oldenhof”. Binnenkort zullen onze klassenouders het vervoer voor
dit uitstapje gaan regelen.
Lentekriebels in groep 1
In groep 1 hebben we de lentekriebels. Juf Vera had de kleuters gisteren getrakteerd
op koekjes; genaamd “Lentekriebeltjes”. Daar kwamen allemaal kriebelende vingertjes
op af...We werken over de lente en bekijken en bespreken wat er allemaal veranderd in
dit seizoen. Om de kleuters er nog meer bij te betrekken zouden we het erg leuk vinden

als u een foto kunt mailen van b.v lentebloemen in de tuin of van
jonge dieren. Eigenlijk van alles waaraan de kleuters kunnen
zien dat het lente wordt.
We kunnen de foto's laten zien op het digibord en de kinderen
kunnen er zelf over vertellen. Dit lijkt ons geweldig.
U kunt de foto's mailen naar t.sijbesma@westerwijs.nl of
v.devries@westerwijs.nl
Zwemdiploma
Fardau is geslaagd voor zwemdiploma A. Van harte gefeliciteerd!! Knap gedaan!
Klikklakboekje
Vandaag hebben de kinderen van groep 2 een klikklakboekje gekregen. In dit boekje
zitten alle letters die de kinderen kennen. De letters zijn los te bewegen en zo
ontdekken de kinderen dat ze woordjes kunnen maken en deze ook kunnen lezen.
Dottie in groep 2
Dottie de kip logeert in onze klas en iedere dag gaan we tellen hoeveel eieren ze gelegd
heeft. We leren tellen en vergelijken: welke dag waren er de meeste/minste?
En….. Dottie legt geen gewone eieren, maar paaseitjes!!
NIEUWS UIT GROEP 3-4

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Spelling
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen waar de kinderen van de groepen 5 en 6
zich deze week mee bezig houden met spelling. Volgende week gaan we bezig met
woordpakket 18.
De kinderen van groep 5 leren dan het schrijven van het hele werkwoord, de stam en de
ik-vorm. Dat is bijvoorbeeld het werkwoord durven:
durven(=hele werkwoord), durv(=stam) en durf(=ik-vorm).
Groep 6 gaat dan aan de slag met woorden waarin je zj en zju hoort,
maar g en ge schrijft. Dit zijn bijvoorbeeld origineel en de reportage.
Tafeltoets
Vrijdag a.s. is er weer de tafeltoets met 100 tafelsommen in 3.30 min. Ons laatste
klassengemiddelde was 77, kunnen we dit vrijdag gaan verbeteren? Misschien nog even
oefenen!
NIEUWS UIT GROEP 7-8
GGD
Op vrijdag 18 maart komt de schoolverpleegkundige op school voor groep 7.

Sytze is Gronings dressuurkampioen
Sytze is met zijn pony Cumano Groninger kampioen
geworden in de klasse B dressuur categorie AB. Sytze
reed naar een super score van 64.83 % en verdiende
hiermee een ticket naar het Nederlandse
kampioenschappen in Ermelo op zaterdag 12 maart.
Van harte gefeliciteerd Sytze en succes in Ermelo!

BERICHT VAN DE OR / MR
Bericht van de OR
De eerste vergadering in het nieuwe jaar is een feit. Was weer enerverend en we zitten
vol leuke ideeën. We hebben het over de leerlingenraad en de aankleding van plein gehad
en de leuke kerstwandeling besproken.
Allemaal leuke dingen die de ouders van het Kompas samen met de leerkrachten
organiseren. Ook is de schoolfotograaf besproken (7 april) en zijn de schoolreisjes
geboekt. Om de kas wat te spekken staat er weer een bloemen en taarten actie in de
agenda. Houdt u er ook rekening mee? Vrijdag voor Pinksteren kunt u leuke bloemen en
taart voor de Pinksterdagen bestellen t.b.v. de kas van OBS Het KOMPAS.
Toch maken we ons wat zorgen over het aantal vrijwilligers wat we hebben. Vele handen
maken licht werk is het spreekwoord, daarom een beroep op u als ouders. Zou u het leuk
vinden om in een commissie te gaan? We zijn als OR druk bezig om de commissies in
kaart te brengen en deze te vermelden op de jaarlijkse kalender die ieder gezin krijgt.
Hopelijk krijgt u dan een beter idee bij wat het inhoudt.
Maar voor het nieuwe schooljaar zijn we in ieder geval mensen in de Floraliacommisie
nodig. Deze vergaderingen beginnen al in mei zodat er vergunningen e.d. aan kunnen
worden gevraagd.
Het is een hele gezellige commissie want je mag een groot feest voor de kinderen
organiseren. Voor inlichtingen kun je Katoriena de Vries aan de mouw trekken.
Of vraag de leerkracht van je kind.
Dit was het weer zo'n beetje.
Namens de Ouderraad,
Mieke Kolhek.
ALGEMENE BERICHTEN
Bericht van de hoofdluiscommissie
De vakantie is weer voorbij, dus zullen de kinderen aanstaande maandag weer
gecontroleerd worden op hoofdluis.
U zou de “luizenmoeders” enorm helpen, door de kinderen deze dag zonder gel/ haarlak/

moeilijke staartjes e.d. de deur uit te laten gaan. Alvast heel erg bedankt voor uw
medewerking! Ook kunnen we nog wel wat extra hulp gebruiken, want het blijkt toch
iedere keer weer een hele klus. Wilt u ons na elke vakantie komen helpen? Neem dan
contact op met iemand van de hoofdluiscommissie; dit zijn Bouwina Couperus, Diny
Couperus, Hedwig van Dellen, Amy Dijkstra, Claudia van Zanten of Mieke Kolhek.
Koningsspelen
Vrijdag 22 april worden opnieuw de Koningsspelen gehouden.
Vorig jaar hebben we samen met De Klister ook deelgenomen aan deze spelen, en dat
was een groot succes.
Ook dit jaar gaan we het gezamenlijk organiseren. De opzet zal in grote lijnen
hetzelfde zijn. Op die vrijdag hebben wel veel hulp nodig voor de begeleiding van de
spelletjes en de groepjes leerlingen. We doen dan ook een beroep op ouders om ons die
ochtend te helpen. Natuurlijk kunnen ook opa's, oma's, ooms, tantes en andere
familieleden zich aanmelden als ze ons die dag willen helpen. Vorig jaar hebben ook
enkele oud-leerlingen geholpen, dat kan nu vanzelfsprekend ook weer.
Graag opgeven bij meester Hans Peter. Dat kan via de mail h.wieringa@westerwijs.nl
of via de telefoon. Even langskomen na schooltijd is natuurlijk ook prima. Alvast
bedankt voor jullie medewerking!

