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AGENDA
15 t/m 19 okt.
17 oktober
22 t/m 26 oktober
7 november

Omgekeerde oudergesprekken
Juffen en meesterdag
Herfstvakantie
Margedag; alle leerlingen vrij

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Vervanging donderdag 11 oktober
Donderdag 11 oktober gaan juf Vera, juf Grietje en juf Francisca op herhaling BHV-cursus.
De organisatie van die dag ziet er anders uit dan gewoonlijk:
Groep 1/2
Juf Tineke Sijbesma
Groep 3
Juf Juul Strijbosch (ochtend)
Groep 4
Juf Janine (ochtend)
Groep 3/4
Juf Juul Strijbosch (middag)
Vervanging vrijdag 12 oktober
Juf Vera is komende vrijdag afwezig vanwege een begrafenis. Juf Tineke Sijbesma zal ook
die ochtend invallen, maar dan wel in de 1/2 zoals gewoonlijk. Groep 2/3 is dan bij juf
Grietje.
Jaarinfo
U heeft vorige week de jaarinfo gekregen. Er staan twee onzorgvuldigheden in:
• Juf Laura werkt op maandag en dinsdag (en niet op dinsdag en woensdag; blz 13)
• De nieuwsbrief verschijnt wekelijks (en niet eens in de twee weken; blz 23)
Wilt u een papieren versie dan kunt u die uit het bakje halen van de tafel in het kantoor van
Tamara de Haan.
In de jaarinfo staan geen namen, adressen en telefoonnummers. We mogen deze gegevens
niet meer op deze manier in de openbaarheid brengen vanwege de AVG-wet (privacy).

NIEUWS ALGEMEEN
Quadratendag
Vandaag, woensdag 10 oktober waren de leerlingen een extra dagje vrij. Alle
personeelsleden van Quadraten niet. Zij hadden een gezamenlijke dag in de brede school
De Noordster in Zuidhorn. Deze dag heeft vooral in het teken gestaan van ontmoeten en
samen bouwen. Na een inspirerende spreker, waarnaar iedereen geboeid heeft zitten
luisteren, moesten we zelf aan de slag. Ingedeeld in kleine groepen heeft iedere groep een
onderdeel van een megavlieger gebouwd. Uiteindelijk zijn alle onderdelen aan elkaar
gekoppeld en zijn er onder luid applaus 5 mega grote vliegers de lucht ingelaten! Een

prachtig gezicht en een mooi resultaat van samenwerken! Tussendoor was er voldoende
ruimte om nog even gezellig te lunchen en van het zonnetje te genieten.
Even voorstellen….
Hoi! Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Anne Leekstra, ik ben 20 jaar en ik woon in
Boerakker. Ik ben dit jaar begonnen op de PABO in Groningen en kom daarom stage lopen
bij het Kompas. Ik ben het eerste half jaar te vinden bij groep 1-2 in de klas en vanaf februari
bij groep 5-6! Ik heb de opleiding Sport en Bewegen gedaan op het Alfa-college en hierdoor
heb ik al verschillende stages en baantjes gehad als gymjuf. Nu lijkt het me leuk om in plaats
van in de gymzaal in de klas les te komen geven, en hier heb ik heel veel zin in!
Groetjes Anne, en hopelijk tot snel!
Floralia 2018
De Floralia was weer een zeer geslaagd feest. Gezellig, veel spelletjes en lekker eten en
drinken.
Daarnaast is de opbrengst maar liefst € 1400,-- !! Dit geld gebruikt de OV om samen met de
ouderbijdrage alle activiteiten, zoals o.a. Sinterklaas, Kerst, schoolreizen te kunnen betalen.
Het geld komt dus volledig ten goede aan de leerlingen.
Onze grote dank en waardering voor alle leerlingen die loten hebben verkocht, de
Floraliacommissie voor al het organisatiewerk en hulpouders en oud-leerlingen die hebben
bijgesprongen op die avond. En natuurlijk ook de studenten van het VO in Surhuisterveen.
Het was SUPER!!
Feest!
Op woensdag 17 oktober vieren alle meesters en juffen hun verjaardag op school. Deze
dag is tevens de afsluiting van het thema 'Vriendschap' van de Kinderboekenweek. Wij
hebben besloten om dit te combineren en er één feestelijke dag van te maken. De kinderen
mogen deze dag verkleed op school komen. Voor eten en drinken wordt
gezorgd, dus de kinderen hoeven dit niet zelf mee te nemen.
En…het is dubbel feest, want we vieren ook het feit dat juf Feikje al 25
jaar in het onderwijsvak zit! Juf Feikje heeft gezegd dat ze dat graag wil
vieren met alle leerlingen en collega’s. Dus dan is deze dag daarvoor wel
heel geschikt!
Omgekeerde Oudergesprekken…. denkt u aan het inschrijven?
U kunt zich nog inschrijven t/m donderdag 11 oktober.

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2-3
In het kader van de Kinderboekenweek met als thema
'vriendschap' maken wij in groep 1/ 2 vriendschapsarmbandjes
voor elkaar. Dit doen we door kleine kraaltjes te rijgen. Leuk om
iets te krijgen van een vriend!
Ook verven we een vriendje, hebben we een
'vriendschapsgroeimeter', waar elke keer een kaartje bij komt
wanneer iets goeds gebeurt.

Thuis kunt u weer een liedje beluisteren: https://www.dailymotion.com/video/x44a22g
Maandag hebben de kinderen van groep 2 de v van vriendschap geleerd. We konden er
veel woorden mee bedenken, maar het is ook een lastige letter, want hoe zit het met fiets?
Daar hoor je ook een v, maar we zien een f.

In groep 2/3 hebben de kinderen leuke
leesvriendjes gemaakt en in de hal hangt een
vriendjesslinger.

GROEP 3
Veilig leren lezen in groep 3
We zijn begonnen aan kern 2 van Veilig leren lezen. Uw kind heeft inmiddels de letters i, k,
m, s, p, aa, r, e, v geleerd en daarmee woordjes leren lezen en spellen. Met elke nieuwe
letter die de kinderen leren, wordt hun wereld weer een stukje groter: ze kunnen meer
boeken lezen en meer woorden maken. Ondertussen breiden ze ook hun woordenschat en
kennis van de wereld uit.
Thema kern 2: Dag en nacht
In deze kern vertelt opa het verhaal van Michiel en zijn moeder. De moeder van Michiel
wacht ongeduldig op de nacht, die maar niet wil komen. Het thema van deze kern is: ‘Dag
en nacht’. Allerhande zaken die te maken hebben met de dag, de nacht en tijd komen aan
bod. De woordenschat wordt uitgebreid met begrippen als de datum, eergisteren, de
kalender, ondertussen, het weekend, enzovoorts.
Letters en woorden lezen in kern 2
In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen
verwarren de b met de d (de d wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren daarom nu al als
geheugensteuntje dat de b eruitziet als een been dat tegen een bal schopt. Eerst komt het
been, dan de bal. Ze kunnen hierbij het gebaar maken van een gestrekte linkerhand (het
been/het stokje van de b) en hun rechterhand er als rondje tegenaan houden (de bal/het
rondje van de b).

Tip
Misschien wil uw kind zelf woorden typen op computer of tablet. Bij een tablet kunt u kiezen
tussen hoofdletters en kleine letters. Uw kind leert nu alleen de kleine letters; kies dus het
invoerscherm met de kleine letters. Op het toetsenbord van een laptop of desktop staan
echter alleen hoofdletters. Hebt u geen tablet, plak dan eventueel gekleurde stickertjes,
waarop de kleine letters staan, op de toetsen. Leer uw kind wel dat het voor de letter ‘aa’
twee keer de a-toets moet intikken.

NIEUWS UIT GROEP 4
Ambrasoft
Op school oefent uw kind met ambrasoft. Uw kind kan thuis ook oefenen met de software
van school. Afgelopen maandag heeft uw kind daarvoor een activeringscode meegekregen.
Lukt het niet om daarmee in te loggen dan kunt u contact op nemen met juf Grietje.
Toetsen
Deze week hebben we het eerste blok van taal en spelling afgerond, dus volgt er een toets.
De taaltoets bestaat uit een deel woordenschat en een deel woord- en zinsbouw waarbij er
o.an aandacht is voor meervoud, enkelvoud en lidwoorden.
Het spellingsdictee gaat over de eerste vier woordpakketten, die in de klas aan de orde zijn
geweest. Ook te vinden op de site van Het Kompas bij groep 4.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Toetsen
Zowel bij taal als spelling zijn we aan het einde van blok 1 gekomen. Deze week staan er
signaleringstoetsen op het programma en naar aanleiding van deze toetsen gaan we aan de
slag met remediëren, herhalen of verrijken. Vervolgens wordt er in de loop van volgende
week afgesloten met een controletoets.
Ook voor het rekenen is blok 1 bijna afgerond en staat vervolgens de toets op het
programma.
Overhoring tafels
Op vrijdag 19 oktober is er een toetsing van de tafels van 1 t/m 5 en 10, dit geldt voor
beide groepen. De tafelsommen worden door elkaar gevraagd en ook achterstevoren d.w.z.
32 = . x 8. Helpt U thuis even met oefenen? Het heeft meer effect wanneer er regelmatig
kort wordt geoefend, dan één keer heel lang.
Ambrasoft
Om te oefenen voor de tafels zijn er allerlei programma’s online te vinden, maar ook
Ambrasoft kan hier een handig hulpmiddel bij zijn. De kinderen kunnen thuis oefenen met de
zelfde oefeningen als die we op school gebruiken. Meerdere leerlingen hebben een nieuwe
inlogcode mee gekregen, misschien hebben ze even hulp nodig bij het opstarten.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Rekenen
Groep 7 leert heeft de rekentoets gemaakt. Eind van de week gaan de kinderen verder met
R- en/of H-bladen. Groep 8 maakt donderdag de rekentoets op de chromebooks. Elke toets
wordt dan gevolgd door bladen voor herhaling of remediëring.

Taal
Groep 7 en 8 hebben in tweetallen de signaleringstoets van blok
1 gemaakt. De kinderen maken nu remediërende- en/of herhalingsbladen. Eind week/begin
volgende week volgt dan de controletoets. De bedoeling is om de controletoets op
de chromebooks te maken.
Spelling
Groep 7 en 8 hebben vorige week het signaleringsdictee mee naar huis gekregen. In de
klas maken de kinderen deze week remediërende- of herhalingsbladen. Vrijdag volgt het
controledictee.
Survivalrun op 11 oktober
Dinsdag heeft u via Parnassys opnieuw een mail met informatie ontvangen. In de bijlage van
die mail zit een plattegrond en het schema voor vervoer en begeleiding.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
Kangoeroe Klup KV OKO/BIES
De kangoeroe Klup is een bewegingsvorm met een knipoog naar het
korfbal dat wordt aangeboden door korfbalvereniging OKO/BIES te
Opende. De kangoeroe klup is voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 6
jaar. Lijkt het je leuk om mee te trainen of te komen dan ben je altijd van
harte welkom!
We trainen op het korfbalveld aan de Verbindingsweg 5 op:
Zaterdag 13 oktober om

10:30 uur

Wil je meer informatie over de kangoeroe klup; kijk dan op
www.kvoko.nl/kangoeroeclub of neem contact op met Jessica (0630980759).

Samen zoeken naar paddenstoelen
Vind jij het leuk om paddenstoelen te zoeken? En
vind je het ook nog leuk om te weten te komen hoe
de paddenstoel heet? Kom dan op zondagmiddag
21 oktober a.s. naar Trimunt, Kloosterweg te Marum.
Hier organiseert Scharrelkids van IVN Grootegast e.o. een gezinsactiviteit voor kinderen en
volwassenen.
We vertellen eerst over paddenstoelen, want ze zijn heel belangrijk voor het opruimen van
blad en nog veel meer. Daarna gaan we op ontdekkingstocht door het bos. Het is allemaal
erg leuk om te doen. Deze activiteit is een landelijke campagne van IVN. Je kunt
paddenstoelen-expert worden.
De activiteit is van 14.00 – uiterlijk 16.30 uur.
We verzamelen om 14.00 u. bij de parkeerplaats van Staatsbosbeheer bij Trimunt aan de
Kloosterweg. Voor jeugdleden en leden van IVN is het gratis, niet-leden betalen € 2.00.
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee.
Tot ziens op 21 oktober.
Graag aanmelden bij hwoltjer@home.nl of tel. 0594-613253.

Aanmelden via: www.bit.ly/sportmiddag_oktober

