NIEUWSBRIEF OBS HET KOMPAS
NR. 4 2018-2019
Verbindingsweg 4
9865 TE Opende
tel. 0594-659522
kompas@quadraten.nl

AGENDA
27 september
27 september
28 september
3 t/m oktober
4 oktober
4, 8 en 9 oktober
10 oktober
11 oktober
17 oktober
22 t/m 26 oktober

GGD onderzoek leerlingen groep 2 en 7
Bloemstukjes maken op school
Floralia – pleinfeest; 17.00 – 19.30 uur
Kinderboekenweek
Schoolvoorlichting Qbuzz: Reizen met de bus voor groep 7-8
Boekenmarkt De Binding (14.15 – 14.30 uur)
Quadratendag; alle leerlingen vrij!
Survivalrun Boerakker groep 7-8
Juffen en meesterdag
Herfstvakantie

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Fietssleutels gevonden
Er zijn al twee fietssleutels (zonder sleutelhanger) gevonden in de afgelopen weken. Deze
liggen op het blad bij het keukentje in de hal. Wij weten natuurlijk niet op welke school de
leerling zit die de sleutel kwijt is.
Tip:
Zorg voor een opvallende sleutelhanger. Dat zal het herkennen en terugbrengen zeker
makkelijker maken.
Stagiaire
Met ingang van dinsdag 2 oktober zal Anne Leekstra in groep 1/2 komen stagelopen. Ze zal
elke dinsdag aanwezig zijn en af en toe een hele week. Ze zal zich binnenkort via de
nieuwsbrief even voorstellen.

NIEUWS ALGEMEEN
FLORALIA
Lotenverkoop
Alle loten zijn volledig door de kinderen verkocht. Er zijn veel kinderen
die de loten van meerdere boekjes hebben verkocht, maar bij Remco
van groep 5 en Stan van groep 6 hebben een geweldige prestatie
geleverd: zij hebben elk meer dan honderd loten verkocht. Geweldig
mannen!
Het feest
De weersvoorspellingen zijn prima! Alle activiteiten zullen buiten kunnen plaatsvinden.
Er zijn allemaal leuke dingen te doen tijdens dit Floraliafeest, zoals tattoo zetten, ballonnen
prikken, sjoelen, touwtje-trekken, blik gooien, eendjes vangen, schminken, een
springkussen, spijkerbroek hangen en natuurlijk het Rad van Fortuin

Ook wordt er goed voor de inwendige mens gezorgd. De catering staat o.a voor u klaar met
koffie, thee, frisdrank, lekkere broodjes en soep.
Iedereen mag tijdens de Floralia verkleed komen! Voor de mooist verklede kinderen zijn
oorkondes beschikbaar.
We gaan er een gezellig feest van maken! Tot vrijdag!
Bloemstukjes
Denkt u er aan dat alle kinderen morgen een bloemstukje gaan maken en dat ze hiervoor de
benodigde spullen meenemen?
De bloemstukjes zijn te bewonderen op het Floralia-feest en we willen graag dat iedereen
zijn eigen bloemstukje op het Floralia feest mee naar huis neemt.
Boekenmarkt De Binding
Vorig hebben wij de schoolbibliotheek van De Binding grondig aangepakt. Als
gevolg hiervan zijn een aantal boeken afgeschreven, maar nog te goed om
bij het oud papier te doen.
Daarom organiseren wij samen met cds De Klister op 4, 8 en 9 oktober van
14.15 uur tot 14.30 uur een boekenmarkt in de centrale hal van De Binding.
De boeken worden voor 0,50 eurocent verkocht.
De opbrengst van de boekenverkoop komt ten goede van de aanschaf van
nieuwe boeken voor de schoolbibliotheek.
Kom dus gerust even kijken of er nog iets leuks tussen zit voor jou!

Kinderboekenweek 2018
Nog even en dan is het zover...... de kinderboekenweek is dit jaar van 3 t/m 14 oktober.
Het thema is deze keer: vriendschap Wij starten gezamenlijke de KBW met alle
leerlingen van beide scholen.
Dat zal gebeuren op woensdag 3 oktober rond 8.30 op het grote schoolplein.
Wij oefenen op school hiervoor de dansles bij het nummer " Kom erbij! " van Kinderen voor
Kinderen.
Natuurlijk is het fijn als iedereen thuis ook vast begint met oefenen, hier is de link voor de
dansles....
Veel succes!
https://www.youtube.com/watch?v=OwwsvLRyn44
Sparen voor de schoolbieb….doet u ook mee?
Net als vorig jaar organiseert de Bruna een kassabonnenactie tijdens de Kinderboekenweek (3 t/m 14 oktober)
Indien ouders tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek
kopen bij de Bruna, dan vragen wij u de kassabon in te
leveren op school. De school verzamelt de kassabonnen en
mag uiteindelijk voor 20% van het totale bedrag boeken
uitzoeken in de Bruna-winkel. Helpt u ons ook mee?

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2-3
Sport- en spelochtend
Vanmorgen hadden de groepen 1 en 2 sport- en spelochtend in sporthal de Veste. Het werd
georganiseerd door Grootegast in beweging / Witteborg Sport. De kinderen hebben genoten
van de volgende vier onderdelen :

1. bobbelbanen en mini Freerunnen
2. Balspelen en handengym
3. Pleinspelen
4. Stoeispelen en soemo activiteiten.
We willen de ouders die mee geholpen hebben hartelijk bedanken voor de begeleiding!
Er staan al enkele foto’s op onze Facebookpagina; op de website komen er spoedig meer.
We kunnen terugkijken op een geslaagde ochtend

Klassenouders
Groep 1/2 zoekt nog een klassenouder. Deze klassenouder heeft als taak bijvoorbeeld het
regelen van ouders voor activiteiten. Hebt u belangstelling? Dan graag opgeven bij juf Vera
of juf Janine.
Jeltje Kompaan (de moeder van Ynke) heeft zich beschikbaar gesteld als klassenouder voor
groep 2/3. Heel hartelijk dank hiervoor! Wanneer er hulpouders nodig zijn voor een activiteit,
krijgt de klassenouder een seintje en er wordt dan bij de ouders van de groep geïnformeerd
wie beschikbaar is. Heel handig is hiervoor een groepsapp. Heeft u er bezwaar tegen dat
we uw mailadres en telefoonnummer(s) met de klassenouder delen? Geeft u dat dan z.s.m.
door aan de leerkrachten. Indien we voor 4 oktober geen bericht van u hebben, zullen we de
gegevens doorgeven aan Jeltje.
Het thema Agent en Boef spreekt nog steeds aan, maar we gaan het
nu wel afronden.
Groep 2 heeft deze week de letter b van boef geleerd en
boevenwerkje in het letterboek gemaakt.

GROEP 3
We hebben vandaag gerekend met geld, met de munten van 1 en 2 euro en ook al met
briefjes van 5. We gingen op verschillende manieren bedragen tot 10 euro maken. Best
lastig hoor!
Daarna gingen we lekker buiten (bewegend) rekenen. We hadden deze week goed
geoefend in het doortellen; handig tellen hoeveel stippen op een dominosteen staan.
Buiten gingen we zo snel mogelijk de dominoblokken in de juiste hoepel leggen.

NIEUWS UIT GROEP 4
Herhaalde oproep!
Klassenouder
Voor groep 4 zijn we nog op zoek naar een klassenouder. Wie heeft hier belangstelling
voor?
U kunt zich opgeven bij juf Janine of juf Grietje.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Glazen potje
Bij de lessen Wereldoriëntatie werken we o.a. over “Aardse Extremen”. We gaan hierbij
proefjes doen met het maken van een regenbui. Hiervoor zijn we op zoek naar glazen potten
of schaaltjes. Heeft U er thuis nog wat staan, dan graag meegeven naar school.
Rekenen
In groep 5 gaan we werken met geld. Welke biljetten en munten zijn er en wat kunnen we er
voor kopen? Begin volgende week wordt de tafel van 8 aangeleerd. Groep 6 leert grote
getallen vermenigvuldigen met 10. Kinderen hebben snel door dat je dan achter het getal
een 0 plaatst, maar waarom is dat dan? Ook gaan we aan de slag met verhoudingen in
recepten. Welke hoeveelheid ingrediënten heb je bijvoorbeeld nodig als je iets voor 8
personen bakt in plaats van 4?
Spelling
Volgende week starten beide groepen alweer met een nieuw woordpakket. In groep 5 gaan
we woorden oefenen met daarin een ij of ei. Je hoort het verschil tussen deze twee klanken
niet, dus je moet de woorden onthouden. Voorbeelden zijn fontein en bewijs. De kinderen
van groep 6 starten met een woordpakket dat gaat over woorden en woordstukjes eindigend
op een d. Vaak hoor je in deze woorden een t, maar als je het woord langer maakt, hoor je
dat je een d moet schrijven. Denk hierbij aan woorden als voorbeeld en windkracht.
Taal
Groep 5 gaat leren hoe een e-mail er uitziet en waaraan deze herkend kan worden. Daarna
komen telwoorden en werkwoorden aan de orde. In groep 6 leren de kinderen een
informatieve tekst herkennen. Volgende week komen begrippen als zelfstandige
naamwoorden, lidwoorden, telwoorden en samenstellingen weer aan bod.
Excursie waterdiertjes
Vandaag hebben de kinderen een excursie gehad naar de vijver in
Opende. Hier gingen we waterdiertjes zoeken. Er werden veel
verschillende diertjes met een schepnet uit het water gehaald. Er werd
zelfs een zeldzaam slakje gevonden! Met behulp van een zoekkaart
konden de kinderen opzoeken welk dier zij hadden gevonden. Soms was
dit nog niet zo gemakkelijk. Het was een geslaagd uitstapje en dat zo
dicht bij huis! Ouders, die ons hierbij hebben geholpen worden hartelijk
bedankt.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Floralia
De kinderen hebben de afgelopen twee weken mooie posters gemaakt voor de floralia.
Inmiddels hangen ze op diverse plekken in Opende en in de school. We hopen op deze
manier nog wat reclame te maken voor ons schoolpleinfeest.
Rekenen
Groep 7 leert deze week meer over rekenen met kommagetallen. Begin volgende week
leren de kinderen meer over de relatie tussen kommagetallen en gewone breuken. Groep 8
leert het verband zien tussen breuken, kommagetallen, procenten en verhoudingen.
Verder leren de kinderen diverse inhoudsmaten onderscheiden en gebruiken.
Taal
Groep 7 leert onder andere wat het gezegde is en hoe je een recensie schrijft. Groep 8 leert
deze week het herkennen en gebruiken van verschillende woordsoorten. Begin volgende
week leren de kinderen hoe je een dialoog schrijft.
Spelling
Groep 7 leert in woordpakket 4 woorden en woordstukjes schrijven die eindigen op een -b.
Het gaat om zogenaamde regelwoorden. Voorbeelden hiervan zijn het ribfluweel, de krab en
het subtotaal. Groep 8 leert samenstellingen schrijven met en zonder tussen –n en –s. Het
gaat om woorden als de pannenkoek en de bruidsschat. Voorbeelden van woorden zonder
tussen – of –s zijn: de secondewijzer en de maneschijn.
Na woordpakket 4 volgt eind volgende week het signaleringsdictee. Dan blijkt in hoeverre de
kinderen de woordpakketten 1 t/m 4 al beheersen. Dit dictee gaat mee naar huis en op basis
van het aantal gemaakt fouten kunt u samen met uw kind beslissen in hoeverre thuis extra
oefenen wenselijk dan wel noodzakelijk is.
Kindgesprekken
Het formulier dat de kinderen vorige week mee naar huis hebben gekregen, willen we graag
morgen (donderdag 27 september) weer op school hebben.
Schoolvoorlichting QBuzz
Woensdagmorgen 4 oktober krijgen de kinderen voorlichting over het reizen met de bus. In
de klas krijgen we eerst een gastles van een buschauffeur en vervolgens neemt de
chauffeur ons mee naar zijn bus en krijgen we nog informatie over dat vervoermiddel.
Survivalrun op 11 oktober.
Donderdag 11 oktober doen we met groep 7-8 mee aan de survivalrun in Boerakker. We
starten in 3 groepen vlak na elkaar. We vertrekken om 10.45 uur bij school. We verwachten
zo rond twee uur weer op school te zijn. Via onze klassenouder komt deze week een oproep
voor ouders die voor vervoer willen zorgen. Willen de ouders van groep 7 die nog niet het
nummer van Natasja Dijksterhuis opgenomen hebben in hun contacten van de mobiele
telefoon, dit zo spoedig mogelijk alsnog doen? Alvast bedankt.
Werken met chromebooks
Deze week hebben de kinderen instructie gehad over het werken
op de chromebooks. Iedereen heeft een inlogcode gekregen
waarmee zowel op school als thuis kan worden ingelogd. Op dit
moment kunnen de chromebooks worden ingezet voor
zaakvakonderwijs (geschiedenis, natuur, etc.), oefenopdrachten
voor rekenen, Engels en topografie. Wij kunnen niet wachten tot
we hiermee vaker aan de slag kunnen!

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

