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AGENDA (ALGEMEEN)
7 april
13 april
22 april
25 april t/m 8 mei
16 mei

Schoolfotograaf
Schoolvoetbaltoernooi
Koningsspelen
Meivakantie
Pinksterweekend
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Formatiewissel
Nogal onverwacht moet ik u een personeelswissel meedelen. Onze collega Janneke
Kramer is gevraagd extra onderzoeken uit te voeren, in haar functie als orthopedagoge.
Dat betekent dat zij met ingang van aanstaande vrijdag niet langer les zal geven aan
groep 3-4. De werkzaamheden die Janneke op vrijdagmiddag uitvoerde, dreigen
daarmee ook te komen vervallen. Vandaar dat we de volgende wijziging toepassen;
Collega Tara Akkerman geeft vanaf 8 april iedere vrijdagmorgen les aan groep 3-4. Op
vrijdagmiddag geeft zij les aan groep 7-8, zodat ik enkele ib-werkzaamheden van
Janneke over kan nemen.
Tot de zomervakantie blijft Janneke wel op donderdagen werkzaam voor Het Kompas.
Na de zomervakantie zal zij elders werkzaam zijn en gaat ze Het Kompas verlaten.
Over de formatie van het nieuwe schooljaar kan ik verder nog geen uitspraken doen,
behalve dan dat we uitbreiding krijgen en op zoek gaan naar een nieuwe collega die ons
team gaat aanvullen.
Hercontrole hoofdluis
Tijdens de nacontrole is gebleken dat we nog niet helemaal hoofdluisvrij zijn.
Vanzelfsprekend zijn de betrokkenen geïnformeerd. Binnenkort zal een volgende
nacontrole uitgevoerd worden.
NIEUWS VAN DE BINDING

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Oproepje voor groep 1
Wij hebben binnenkort voor een knutselopdracht lege doosjes nodig. ( brinta-bambix of
hagelslag doosjes) Zou uw kind uit groep 1 een doosje mee kunnen nemen?

Zorgboerderij: De Oldenhof
Afgelopen woensdag bracht groep 1 en 2 een bezoekje aan
de zorgboerderij van boer Willem Schouten. Zoals u
misschien wel gehoord en gezien heeft op onze
facebookpagina en/ of website, was dit een groot succes!
Wij waren namelijk allemaal getuige van een 'live' bevalling
van 2 lieve lammetjes! Naast het bewonderen van alle
andere dieren; koeien, varkens, konijnen, pony en poezen
was dit wel het absolute hoogtepunt. Wij hebben voor boer
Willem een bedankje gemaakt, waar hij heel blij mee was.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Leeskilometers
In de periode tot de zomervakantie is het belangrijk dat zowel de kinderen van groep 3
als groep 4 leeskilometers gaan maken. Dit betekent op school veel lezen, maar ook
thuis veel lezen. Elke dag even een paar bladzijden oefenen, doet wonderen. Tip: Om
het lezen te stimuleren kunt u bij de bouwmarkt een papieren centimeter halen. Voor
elke gelezen bladzijde kan uw kind dan een centimeter kleuren. Hoe snel is de hele
centimeter vol gekleurd?
Tafels oefenen
In de klas zijn we druk aan het oefenen met de tafels 1, 2, 3, 4 ,5 en 10. In de klas
hebben we een lijst hangen. Als een kind een tafel goed beheerst, krijgt het een
sticker op de lijst bij de desbetreffende tafel. Het is belangrijk dat er ook thuis goed
geoefend wordt. Het is vooral belangrijk dat de kinderen de tafels ook goed door elkaar
kunnen opzeggen. Succes met oefenen!
Zwerfvuilactie
Afgelopen vrijdag 1 april was de zwerfvuilactie en zoals eerder vermeld was dit geen
grap... Groep 3 / 4 nam dit project dan ook heel serieus.
Een week eerder zijn we al begonnen met het werken over zwerfvuil: wat is zwerfvuil,
wat voor soorten zwerfvuil zijn er, hoe ontstaat het, wat kan er gebeuren als je afval
achter laat, waarom is dit niet goed en hoe hoort het wel? Allemaal vragen die in de les
voorbij zijn gekomen.
Afgelopen vrijdag kwamen we tot de ontdekking dat we eigenlijk heel veel afval maken

met zijn allen. Denk alleen maar aan de lege pakjes drinken, plastic verpakkingen en
bananenschillen die we met zijn allen na de kleine pauze weg gooien. Of denk aan de
grote hoeveelheid papier en karton die we gebruiken: de krant, tijdschriften, wc-papier,
keukenrol en verpakkingen van eten.
Ook hebben we geleerd dat je veel afval niet direct weg hoeft te gooien, je kunt dit
namelijk ook hergebruiken en hier bijvoorbeeld prachtig mee knutselen. Dus dat hebben
we gedaan...
Alle kinderen zijn hier heel enthousiast en serieus mee bezig geweest. Wat was dit leuk
om te zien en wat worden er mooie dingen gemaakt!

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Toets Aardrijkskunde
De leerlingen van groep 5-6 hebben dinsdag een samenvatting meegekregen naar huis
van aardrijkskunde. Maandag aanstaande, 11 april, hebben we over dit thema dan een
toets.
Scoor een boek
We hebben nog tot maandag de tijd om zoveel mogelijk boeken te lezen. Op donderdag
14 april wordt op het Sportpark in Doezum/Grootegast een feestelijke afsluiting
georganiseerd en daar wordt ook bekend gemaakt welke groepen de meeste boeken
hebben gelezen tijdens dit leesbevorderingsproject. Er volgt nog een mail met nadere
informatie over de afsluiting.

Spelling
We zijn aan het einde van blok 5 en dat betekent, dat we volgende week gaan toetsen.
De dictees hierbij, gaan over de woordpakketten 17 t/m 20. De woordpakketten zijn te
vinden op de website.
Juf Sanne
Vorige week hadden we een echte rat in de klas. Juf Sanne heeft hierover een les
gegeven, waarbij we allemaal heel goed moesten kijken en voelen. Dit was haar laatste
les in groep 5/6, we wensen haar veel succes met het vervolg van haar stage in groep 2.
NIEUWS UIT GROEP 7-8
Juf Tara
Met ingang van aanstaande vrijdagmiddag geeft juf Tara elke vrijdagmiddag les aan
groep 7-8. Van harte welkom juf Tara !
Centrale Eindtoets
Op 19-20-21 april maken de leerlingen van groep 8 de Centrale Eindtoets. De
personeelskamer wordt voor hen ingericht en juf Ineke zal surveilleren.
Dat betekent dat we voor groep 7 op dinsdag een vervanger nodig hebben. Op woensdag
en donderdag heeft de groep gewoon les van meester Hans Peter.
De Eindtoets voelt altijd als heel speciale en voor deze leerlingen staan we dan iets
extra's toe. Bijvoorbeeld; de leerlingen mogen kauwgom kauwen tijdens de toets. We
hebben natuurlijk afgesproken dat bellen blazen dan weer niet toegestaan is...
De leerlingen mogen wat snoepgoed mee, dat alleen in de pauzes genuttigd mag worden.
Een flesje met drinken, zonder prik, mag wel op tafel staan.

BERICHT VAN DE OR / MR
Schoolfotograaf
Morgen, 7 april komt de schoolfotograaf weer. Van 8.30 - 9.15 uur is er gelegenheid
familieportretten te laten maken met broertjes en/of zusjes die (nog) niet op school
zitten. De foto's worden genomen in het speellokaal.
De foto's van broers en/of zusjes die wel met elkaar hier op school zitten, worden
onder schooltijd gemaakt.
ALGEMENE BERICHTEN
Schoolvoetbaltoernooi
Vrijdagmiddag gaan de kinderen die deelnemen aan schoolvoetbal oefenen op de
voetbalvelden in Opende. Zij moeten dus geschikte kleding en schoeisel meenemen en
gaan na de middagpauze om 12.30 uur naar de sportvelden. Zo rond 14.15 uur komen ze
weer terug bij school.

Gelukkig is er inmiddels genoeg vervoer voor het schoolvoetbaltoernooi in Grootegast op
woensdag aanstaande, 13 april.
De deelnemers aan het toernooi nemen de lunch mee naar school en eten dan zo rond
12.15 uur in de klas. Als de ouders die rijden om 12.30 uur in de klas komen om de
kinderen op te halen, dan kunnen we daarna vrij vlot vertrekken. Tegen 17.00 uur is het
toernooi afgelopen en rijden we weer terug naar school.
Koningsspelen HERHALING
Op vrijdag 22 april doen we mee aan de Koningsspelen; een leuke sportdag met een
koninklijk tintje. Ook de leerlingen van cds De Klister
doen mee aan dit evenement.
Voor begeleiding van groepjes of bij een spel, in de
hogere groepen, zijn nog ouders of grootouders nodig,
van 8.30-11.45 uur. Hiervoor aanmelden kan bij
meester Hans Peter h.wieringa@westerwijs.nl of bij de
leerkracht van uw kind.
Het feit is... zonder extra ondersteuning kunnen extra activiteiten niet doorgaan.
Uw inzet wordt werkelijk bijzonder op prijs gesteld !!! Door ons team, maar vooral door
de kinderen.

