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AGENDA (ALGEMEEN)
13 mei
16 mei
17 mei
9 juni
17 juni
23 juni
20-22 juni

Afhalen bloemen en taarten actie OR
Pinksterweekend
Oudervoorlichting WIBO (gr. 7,8)
Schoonmaakavond
Schoolreis groep 1 en 2 naar Sanjes Fertier
Schoolreis groep 3 t/m 6 naar Dierenpark Wildlands in Emmen
Schoolkamp Schiermonnikoog groep 7 en 8
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Activiteiten
Hartelijk dank voor de formulieren met activiteiten die ik retour heb gekregen van
meerdere ouders.
Heeft u het formulier nog niet ingevuld en/of ingeleverd, maar wil dat nog wel graag
doen? Dat kan deze week nog. Briefje kwijt? Kan gebeuren... Ik maak graag nog een
kopie voor u.
Nieuwe website
De overgang naar de nieuwe website heeft wat vertraging opgelopen, maar binnenkort
gaat hij toch echt de lucht in. Alleen de foto’s van activiteiten van dit schooljaar
worden over gezet naar de nieuwe site. Mocht u nog foto’s van eerdere schooljaren
willen bewaren, dan is het verstandig om deze zo spoedig mogelijk op te slaan.
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Hoeraaa! Op vrijdag 30 april hebben Erwin en Robin Westerhof
er een zusje bij gekregen! Haar roepnaam is: Esmee. In groep 1
mochten wij haar afgelopen maandag meteen bewonderen en
heeft grote broer Robin trots verteld over zijn kleine zusje.
Om dit heugelijke feit te vieren, kregen de kinderen een heel
lekker geurend zeepje van Robin in de vorm van een baby'tje.
Wij wensen de familie Westerhof veel geluk toe met zijn
vijven!

Thema
Deze week hebben we geen thema in de kleutergroepen. Volgende week starten we
alvast met het thema Water, waar vanaf 23 mei schoolbreed over gewerkt wordt.
Kikkervisjes
Nynke nam deze week kikkervisjes mee naar school, daarom leren we deze week in
groep 2 heel veel over de kikker.
Eendjes tellen
In groep 1 zijn de kinderen druk bezig met een leuk telspel.
Je mag om de beurt net zoveel eendjes in je vijver zetten,
als het aantal ogen (of het cijfer) op de dobbelsteen.
We gaan net zolang door tot de eendjes op zijn, daarna
tellen wie de meeste eendjes heeft.

Zwemdiploma
En daar was diploma C ook al!! Dat heb je snel gedaan Chloë!! Van harte gefeliciteerd!!!
NIEUWS UIT GROEP 3-4
Heerlijk twee weken vrij! En dan starten we na de vakantie met prachtig weer! De
kinderen van groep 3/4 hadden maandagochtend veel te vertellen over hun vakantie.
Welkom
Na de meivakantie zijn we ook gestart met een nieuw klasgenootje: Eline van Meurs. Zij
is met haar familie vanuit Burum in Opende komen wonen. Van harte welkom bij ons op
het Kompas, Eline. Wij wensen jou een leerzame en gezellige tijd bij ons toe.
Een zusje
In de meivakantie is Erwin de grote broer geworden van Esmee. Van harte gefeliciteerd
familie Westerhof en veel geluk toegewenst!
NIEUWS UIT GROEP 5-6

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Cito-Eindtoets
De scores van de Cito Centrale Eindtoets zijn digitaal aangeleverd. Zodra ik de papieren
versie ontvangen heb, zal ik de gegevens vanzelfsprekend meteen overdragen.
De leerlingen van groep 8 hebben het goed gedaan. Fijn he?!
Deze toets was niet bepalend voor de aanmelding op het voortgezet onderwijs. Dat
advies hebben we aan de hand van meerdere gegevens kunnen geven.

WIBO voorlichting
Heeft u de datum in de agenda vastgelegd... ? Voorlichting voor de ouders op
dinsdagavond 17 mei van 19.00-21.00 uur. We begroeten u graag op school, in het
speellokaal.
BERICHT VAN DE OR / MR
Foto's
De leerlingen hebben de foto's ontvangen. Het oudste kind uit het gezin heeft de
uitlegbrief erbij ontvangen.
Verder vragen over de bestelling zijn te stellen aan de fotograaf: info@lasolva.nl
Pakketjes die niet gekocht worden, uiterlijk dinsdag 17 mei weer retour op school.
ALGEMENE BERICHTEN
Koningsspelen 22-4-2016
De vrijdag voor de meivakantie, vierden wij de Koningsspelen. Na een gezond en gezellig
ontbijt met de eigen groep, gingen we samen met alle leerlingen van 'De Binding' op het
grote plein de 'Hupsakee' dansen. We liepen daarna in een lange rij naar de sporthal.
Voor de kinderen van groep 1,2 en 3 waren de Koningsspelen in de sporthal, voor de
overige groepen was er op de sportvelden een spellen circuit uitgezet. Dankzij het
mooie weer en alle vrijwilligers werd het een geslaagde dag! Hierbij bedanken wij
iedereen die een groepje leerlingen hebben begeleid of die ons hielpen bij de catering.
Ook de ouders die op donderdagavond hebben geholpen met het klaarzetten van de
materialen in de sporthal worden bedankt!. Verder bedanken wij Astrid Witte
(Witteborg Sport) voor het beschikbaar stellen van de gym materialen en de
eindcontrole van het uitgezette circuit, de vereniging plaatselijk Belang Opende, super
bedankt voor jullie bijdrage, hierdoor konden wij het springkussen huren en iedereen op
een ijsje trakteren na afloop!. De foto’s van deze geslaagde ochtend staan op onze
website.

