NIEUWSBRIEF OBS HET KOMPAS
NR. 5 2018-2019
Verbindingsweg 4
9865 TE Opende
tel. 0594-659522
kompas@quadraten.nl

AGENDA
3 t/m 14 oktober
4, 8 en 9 oktober
10 oktober
11 oktober
15 t/m 19 okt.
17 oktober
22 t/m 26 oktober

Kinderboekenweek
Boekenmarkt De Binding (14.15 – 14.30 uur)
Quadratendag; alle leerlingen vrij!
Survivalrun Boerakker groep 7-8
Omgekeerde oudergesprekken
Juffen en meesterdag
Herfstvakantie

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Omgekeerde Oudergesprekken (facultatief)
In de week van 15 t/m 19 oktober zijn er omgekeerde oudergesprekken. Deze gesprekken
hebben tot doel dat de ouders vertellen over hun kind (sociaal-emotioneel welzijn) en hun
verwachtingen, zodat de leerkracht een compleet beeld heeft van het kind en de
verwachtingen kan bespreken en helder heeft. De leerkracht vertelt dus niet over de
ontwikkeling op de schoolse vakken. Hiervoor zijn de gesprekken in november.
In dit schooljaar zijn bij veel groepen de leerkrachten ‘meegegaan’. Dat maakt de noodzaak
voor deze gesprekken minder aanwezig. Toch kan het zijn dat u het van belang acht om de
leerkracht wel te spreken. Dan kunt u zich natuurlijk inschrijven.
U kunt zich inschrijven vanaf komende maandag 8 tot uiterlijk komende donderdag 11
oktober. De lijsten hangen in de gang.
In de maand november zijn er de facultatieve contactgesprekken (groep 1 t/m 7) en
voorlopige adviesgesprekken voor groep 8.
Jaarinfo
U krijgt de jaarinfo digitaal toegestuurd. Dit schooljaar hebben we gekozen voor een
uitgebreidere opzet. We vragen u om de jaarinfo goed te lezen.
Heeft u het boekje liever op papier? Op school liggen een aantal uitgedraaide exemplaren in
het kamertje van de directie.

NIEUWS ALGEMEEN
Opening Kinderboekenweek!
Vanmorgen werd de Kinderboekenweek geopend op het schoolplein door meester Richard
voor alle leerlingen van De Binding.
Hij liet afbeeldingen zien van onder andere Woezel.........vriendje van Pip!
Ernie .........vriendje van Bert! Koning Willem Alexander is de vriend/man van........!
Jip is natuurlijk het vriendje van.......... ! ( En Famke)

Er werd super goed gedanst door bovenbouwleerlingen van beide scholen op het nummer
van Kinderen voor kinderen: "KOM ERBIJ !" En meester Richard benoemde dat alle
leerlingen na afloop, onder de vriendschapsboog met vrolijk gekleurde ballonnen door
mochten, naar hun eigen lokalen.
Aan het einde van de ochtend, introduceerden wij 'Het boekenbelletje" waarbij er uit
diverse boeken werd voorgelezen in alle groepen door alle leerkrachten. Zij moesten
wisselen van lokaal / groep, als het belletje na 5 minuten klonk.
De kinderen waren hier erg enthousiast over en het is dus voor herhaling vatbaar.

De Kinderboekenweek gaar dus over het thema 'Vriendschap' en is van 3 t/m 14 oktober,
wij wensen jullie allemaal veel (voor)leesplezier toe!
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!
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?

Terugblik Floralia
Het Floraliafeest 2018 was een groot succes! Van de opbrengst kunnen we prachtige
aanvullende materialen voor onze leerlingen aanschaffen. We zullen u hierover op de
hoogte houden. Langs deze weg bedanken wij alle vrijwilligers en kinderen die dit
traditionele Floraliafeest mede mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk ook alle
sponsors/ondernemers uit Opende en Surhuisterveen voor hun geweldige inbreng.
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van alle prijswinnaars.
Groet van de Floralia-commissie

Kom jij ook gezellig helpen?
Versiering school:
Lijkt het jou leuk om met een groepje de algemene ruimtes van de school gezellig & vrolijk te
versieren, zodat die aansluiten bij de seizoenen of thema's in de klas? We zoeken ouders
om dat +/- 4 x per jaar te komen doen. Heb jij belangstelling of vragen hierover, neem dan
contact op met de voorzitter van de OV, Claudia van Zanten, 06-39786986.
Oudervereniging:
"Sinterklaas, kerst, schoolkamp, sportdag, floralia, schoolfoto, schoolreisjes.... Lijkt
het JOU leuk om betrokken en actief te zijn bij jouw kind(eren) op school? Om samen
activiteiten te organiseren en mee te denken over de invulling daarvan? Wordt dan ook lid
van de oudervereniging! Neem bij vragen of belangstelling contact op met de voorzitter van
de OV, Claudia van Zanten, 06-39786986.

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2-3
Vorige week hebben wij hele mooie bloemstukjes gemaakt voor de Floralia. Hierbij kregen
wij hulp van de moeder van Dennis en ook van juf Tineke. Groep 3 had ’s middags hulp van
de moeders van Liza en Robin.
Nu gaan we werken over de Kinderboekenweek. Verschillende boeken over het thema
'vriendschap' staan hierbij centraal. Wat betekent vrienden zijn? Hoe kan je dat laten zien?
Via youtube hebben wij al gekeken naar het verhaal van 'Kikker vindt een vriendje'. Deze
kunt u thuis ook nog eens bekijken, via onderstaande link.
https://www.youtube.com/watch?v=qGPg9c2p5ds
Klassenouder
Liesbeth Wassink heeft zich aangemeld als klassenouder voor groep 1-2.
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 11 oktober geen bericht van u hebben, zullen we de gegevens
doorgeven aan Liesbeth.

GROEP 3
Deze week sluiten we kern 1 van Veilig Leren Lezen af en krijgen de kinderen blad 3 van de
letterboom mee naar huis.
Met het rekenen zijn we begonnen met het splitsen; dit is een erg belangrijk onderdeel
bij het rekenen in groep 3. We leren dat getallen t/m 10 in twee groepjes kunnen worden
verdeeld (10 bestaat uit 4 en 6, 3 en 7, enz., 7 bestaat uit 6 en 1, 4 en 3, enz.)

NIEUWS UIT GROEP 4
Bloemstukjes maken
Bij het maken van de bloemstukjes heeft groep 3/4 hulp gekregen van Elvira en Tessa. Een
hele middag kregen de kinderen een beurt om bij hen aan de slag te gaan. Wat rook het
heerlijk daar in dat lokaal en het zag er steeds mooier uit met al die bloemstukken.
Elvira en Tessa: bedankt voor jullie hulp!
Rekenen
We zijn bij het rekenen bezig geweest met de kalender en het oefenen van de maanden. We
proberen de maanden in de goede volgorde op te zeggen.

Taal
Deze week leert groep 4 over het schrijven van een brief. Daarbij oefenen ze het maken van
een goed begin, een deel in het midden schrijven met de inhoud en daarna volgt een
afsluiting.
Spelling
De leerlingen oefenen worden uit woordpakket 4. Dat zijn woorden waarin je u hoort, maar
niet schrijft. B.v.: melk, golf.
Klassenouder
Hillie Steensma (moeder van Jesse) is de klassenouder voor groep 4. 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 11 oktober geen bericht van u hebben,
zullen we de gegevens doorgeven aan Hillie.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
In groep 5 gaan we komende week aan de slag met de tafel van 8. Het is belangrijk dat de
tafels regelmatig herhaald worden, dus ook thuis oefenen draagt bij aan het automatiseren
hiervan. Ook leren de kinderen het verband tussen vermenigvuldigen en delen ontdekken.
Dus als je 20 snoepjes verdeelt over 4 kinderen, dan krijgt ieder kind 5 snoepjes (20:4=5).
Je kunt er dan ook een keersom bij maken, namelijk 4x5=20. Groep 6 leert cijferend
optellen en aftrekken. Grote getallen worden gesplitst en onder elkaar geschreven. Daarna
leren zij splitsend delen. Dit houdt in dat een som als 72:6= gesplitst kan worden in 60:6= en
12:6= . Dit vergemakkelijkt het uitrekenen van grotere deelsommen.
Taal
Beide groepen leren deze week hoe zij een stripverhaal moeten maken. Dit sluit mooi aan bij
de Kinderboekenweek. Hierna zijn we alweer toe gekomen aan de afsluiting van het blok,
namelijk de toetsen. Eerst maken de kinderen een signaleringstoets. Door deze toets
kunnen we zien welke onderdelen lastig zijn. Lastige onderdelen krijgen dan extra instructie
en sterke onderdelen worden herhaald of verrijkt. Daarna volgt de controletoets.
Spelling
Groep 5 heeft woordpakket 4 gestart, dat gaat over woorden met ei en ij. Het verschil in
klank hoor je niet, dus je moet de woorden goed onthouden. Voorbeelden zijn paleis en
bewijs. In groep 6 leren de kinderen meer woorden en woordstukjes schrijven met een –d.
Een d klinkt vaak als een t, maar als je het woord of woordstukje langer maakt, zul je horen
dat er een d geschreven moet worden. Denk hierbij aan hoofdstad en bloedneus.
Chromebooks
Vandaag hebben de kinderen voor het eerst kennisgemaakt met de Chromebooks. Ze
hebben instructie gehad over het werken erop en hoe ze deze weer moeten opruimen. Er
was ook even tijd om een spelletje te spelen. We hopen dat we er de komende weken nog
eens gebruik van kunnen maken!
Glazen potje (herhaalde oproep)
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.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Rekenen
Groep 7 leert deze week meer over het berekenen van afstanden met schaal. Midden
volgende week volgt dan de toets van blok 1. Groep 8 leert een samengestelde staafgrafiek
interpreteren. Verder leren de kinderen het begrip schaal kennen en gebruiken. Midden
volgende week maken ze de toets van blok 1. Elke toets wordt dan gevolgd door bladen
voor herhaling of remediëring.
Taal
Groep 7 en 8 maken deze week de signaleringstoets van blok 1. Vervolgens maken
de kinderen remediërende- en/of herhalingsbladen. Eind volgende week volgt dan de
controletoets.
Spelling
Groep 7 en 8 maken deze week het signaleringsdictee van blok 1. Dan blijkt in hoeverre de
kinderen de woordpakketten 1 t/m 4 al beheersen. Dit dictee gaat donderdag 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. In de klas maken de
kinderen remediërende- of herhalingsbladen. Volgende week volgt dan het controledictee.
Survivalrun op 11 oktober
Donderdag 11 oktober doen we mee aan de survivalrun. We hebben voldoende ouders die
voor vervoer en begeleiding willen zorgen. De kinderen worden ingedeeld in 3 groepen. De
groepen starten vlak na elkaar. We vertrekken ‘s ochtend om 10.45 uur naar Boerakker,
11.18 uur start de eerste groep. Het is lastig om in te schatten hoe lang iedere groep over de
run gaat doen, maar we verwachten zo rond twee uur weer op school terug te zijn. Nadere
informatie over kleding en dergelijke heeft u dinsdag via de mail al ontvangen.
Blink
We zijn deze week begonnen aan de lessen van Blink Geïntegreerd.

PRIJSWINNAARS FLORALIA 2018
Bloemschikken
Groep 1
1. Sil
2. Benthe
3. Ferdy

Groep 2
1. Nika- Joy
2. Semret
3. Lieke

Groep 3
1. Robin v. Houten
2. Jordy
3. Daan

Groep 4
1. Jarno Drent
2. Thomas
3. Rosalie

Groep 5
1. Tammar
2. Alysha
3. Dion

Groep 6
1. Karlijn
2. Bas
3. Aylinne

Groep 7
1. Amarins
2. Brent
3. Kaylen

Groep 8
1. Jade
2. Ronan
3. Owen

Sjoelen:
Jarno Drent (kinderen)

Sipke Offeringa (volwassenen)

Spijkerslaan:
De gouden hamer is gewonnen door Gerwin Nijboer
De oorkondes voor de mooiste verklede kinderen gingen naar: Bente Hansma en Jelthe
Nijboer.

De pot met snoep (164 snoepjes) was voor Alwin Scholte
Korfschieten
Onderbouw: Jordy Bethlehem
Bovenbouw: Kim Zuur en Tessa Eilander
Spijkerbroek hangen: (oorkondes)
Jongens:
12 jaar en ouder: Alwin Scholte
8 t/m 11 jaar: Tys Bijma
4 t/m 7 jaar: Niels Wassink
Meisjes:
8 t/m 11 Jaar: Kim Zuur
4 t/m 7 jaar: Myrthe van Veluw

Verloting:
1. B. IJtsma
2. Angelina Kieken
3. A. v/d Honing
4. Loltsje Hollema
5. J.H. Slot
6. Van den Ploeg
7. G. v/d Meulen
8. E. Wassenaar
9. Jan van Esch
10. Salima van Zanten

Airfryer
Tuinbank
Onderwatercamera
Armbandje, beschikbaar gesteld door juwelier Bosgra
Droogstuk, beschikbaar gesteld door Varie Sfeer en Leven
Sleutelset, beschikbaar gesteld door automaterialen de Skieding
Vleespakket; beschikbaar gesteld door Schotse Hooglanders
Cadeaubon, beschikbaar gesteld door Trea’s Bodyfashion
Bonbons, beschikbaar gesteld door Bijzonder & Genieten
Cadeaubon; beschikbaar gesteld door slagerij de Toer

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!!!

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

Zondag 14 oktober in het BaronTheater in Opende
Circus Saranti met theatercircus "Oost West Circus
Best"
Nu Hotel d’Botel succesvol geopend is, is de rest van
Leeuwarden druk met Culturele Hoofdstad 2018, zo ook
in één van de wijken van de Friese hoofdstad. Alle
bewoners maken zich klaar om de wijk er goed verzorgt
uit te laten zien voor alle mensen die Leeuwarden gaan
bezoeken dit jaar. Hiervoor hebben ze goed nagedacht
over een thema, acts en de show. Uiteindelijk is er gekozen voor het thema
spreekwoorden en gezegden met de naam. Van een balletje opgooien tot hoge
bomen vangen veel wind. Hangen aan een zijden draadje en door een ringetje
halen. De kat uit de boom kijken en als haringen in een ton, er komt van alles
voorbij. Alles loopt op rolletjes maar geduld is een schone zaak. Een voorstelling
voor het hele gezin.
Aanvang: 15:00 tot 16.00 uur Entree: € 8,00 Reserveren via Barontheater.nl

