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AGENDA
5 november
7 november
12 november
12 t/m 16 nov.
20 november

Zakelijke ouderavond
Margedag; alle leerlingen vrij
Sint Maarten optocht
Facultatieve oudergesprekken groep 1 t/m 7
Voorlopig advies gesprekken groep 8
Informatieve ouderavond ism De Klister

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Facultatieve oudergesprekken groep 1 t/m 7
In de week van 12 t/m 16 november zijn er facultatieve oudergesprekken.
Dat betekent dat u voor deze contactavond niet automatisch een uitnodiging krijgt. Er zijn nu
2 mogelijkheden:
• Indien u dat wenst, kunt u met de leerkracht(en) van uw kind(eren) spreken over het
welbevinden en de voortgang van de ontwikkeling. U kunt zich inschrijven op de
intekenlijsten van maandag 5 t/m donderdag 7 november 12.00 uur.
• Indien de leerkracht een gesprek over welbevinden en voortgang van de ontwikkeling
wenselijk vindt, zal deze u telefonisch of via de mail benaderen. Waarna u zich kunt
inschrijven op de intekenlijsten.
Dit schooljaar gaan we steeds meer met kinderen praten in plaats van over kinderen. U kunt
uw kind dus gerust meenemen. In februari nodigen we alle ouders uit om hun kind (vanaf
groep 4) mee te nemen naar het gesprek.
Voorlopig advies gesprekken ouders en leerlingen groep 8
In de week van12 t/m 16 november zijn er de voorlopig advies gesprekken voor de
leerlingen van groep 8 èn hun ouders.
U kunt zich intekenen op de lijsten van maandag 5 t/m donderdag 8 november 12.00 uur.
Nieuwe collega
Vanaf week 46 krijgen we er een nieuwe collega bij. Mariska van der Vaart zal op woensdag
en vrijdagochtend komen werken in de ondersteuning. Dat betekent dat er op elke ochtend
een extra kracht aanwezig is op de school. Het Kompas kan dit bekostigen vanuit extra
gelden die binnenkomen vanuit leerlingenzorg, in dit geval vanuit de zorg voor NT2leerlingen (nieuwkomers in Nederland).
Mariska zal zichzelf in een volgende Nieuwsbrief voorstellen.
Vooraankondiging informatieve ouderavond 20 november
Op dinsdag 20 november zal er een informatieve ouderavond zijn over ‘social media’
georganiseerd ism De klister. De inloop zal zijn rond 19.00 uur. Nadere informatie en
uitnodiging volgt.

NIEUWS ALGEMEEN
Schoolplein
Plaatsen pannakooi
Op vrijdag 9 november wordt de Pannakooi geplaatst op het schoolplein.
Maandag 12 november om 9.45 uur zullen de leerlingen van de leerlingenraden van beide
scholen de Pannakooi en de themakisten ‘openen’. Het is uiteindelijk ook ontstaan vanuit de
gezamenlijke leerlingenraad. Er zal een verdeling worden gemaakt welke groep wanneer
mag voetballen in de Pannakooi.
Belijning
U heeft het wellicht al gezien, maar er zijn diverse lijnen geverfd op het schoolplein. Dit geeft
meer speelmogelijkheden.
Themakisten
Er zullen ook nieuwe themakisten tijdens de pauzes worden ingezet. Een kist heeft dan een
thema als ‘Oud-Hollandse spelen’, ‘Circusspelen’ enz. Er zal een verdeling worden gemaakt
welke groep wanneer met de themakist mag spelen.
Overige bakken
De andere bakken met algemeen spelmateriaal (o.a. springtouw, pilonnen, stelten) blijven
beschikbaar voor alle leerlingen.
Samen met de leerlingen van de leerlingraden hebben we vanmorgen de regels en aanpak
besproken. We verwachten dat deze materialen zorgen voor nog meer gevarieerd spel in de
pauzes.

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2-3
Bibliotheekbezoek
Op dinsdag 30 oktober zijn de groepen 1 en 2 naar de bibliotheek in Grootegast geweest. Er
werd voorgelezen uit het boek: Mag ik meedoen? Vervolgens werden er verschillende
spelletjes gespeeld. Bij deze willen we de ouders bedanken voor het rijden en begeleiden!

Geen gymkleding voor groep 1 en2
In de vorige nieuwsbrief is een algemeen stukje geschreven over het dragen van gymkleding
tijdens de gymlessen. Dit geldt alleen voor de groepen 3 t/m 8; de kleuters gymmen in hun
ondergoed en hoeven dus geen gymkleding mee naar school te nemen.

Thema Herfst
De komende weken werken we over de Herfst. In de Herfst valt een hoop te beleven. De
natuur verandert zichtbaar. De bomen en struiken worden kaal, er ligt veel blad op de
stoepen en straten, het wordt kouder en de zomerkleren verdwijnen weer in de kast.
In groep 1/2 verven we bladeren en tekenen hierin de nerven. Ook zijn we al begonnen met
het maken van herfstige lampionnen
In groep 2/ 3 zijn we ook begonnen met de lampion; deze kinderen maken Zoem de Bij of
zijn vriendinnetje Zara. Er wordt hard gewerkt!
De letter h van herfst zit in de lettermuur.
Doppen sparen
Voor verschillende speel- en leeractiviteiten zijn we veel plastic
doppen nodig. Doppen van frisdrank- en/of melkpakken zijn
hiervoor geschikt. Spaart u ook mee?

GROEP 3
Wat hebben de kinderen goed gelezen in de herfstvakantie! Bijna alle “vakantieleespaden”
kwamen, vol gekleurd, terug op school. Super!
Deze week ronden we kern 2 van Veilig Leren Lezen af en gaan alle kinderen even apart
met juf lezen en wordt de letter- en woordkennis getoetst.
Ook blok 2 van Alles Telt is bijna klaar. Maandag gaan we de rekentoets maken

NIEUWS UIT GROEP 4
Rekenen
Bij het rekenen zijn we bezig met het springen op de getallenlijn. Tellen met sprongen van 5
en 10 naar 100 en terug.
Waar staan de getallen op de getallenlijn tot 100? Wat komt er voor het getal 49 en wat komt
erna. En natuurlijk vlot tot 100 tellen en terug.
We hebben een begin gemaakt met het opzeggen van de tafel van 1. Die leren we de
komende tijd ook door elkaar.
Taal
Tijdens de taallessen hebben we veel geoefend met samenstellingen.
Verder gaan we door met de opbouw van een verhaal. Wat is een goed begin, midden en
het einde.
Spelling
We werken met de woorden uit het woordpakket –ng. Daarna met –nk woorden. Dat zijn de
woordpakketten 5 en 6. Ook te vinden op de website van school.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 gaat weer oefenen met deelsommen. In de komende lessen leren zij het verband
kennen tussen een keersom en deelsom. Hierna gaan we rekenen met geld: gepast betalen
en het €-teken schrijven als het gaat om geld. Groep 6 leert hoe zij afstanden van een kaart
kunnen aflezen, met behulp van de term ‘schaal’. Daarna gaan we weer aan de slag met
klokkijken, deze keer met verschillende analoge klokken. Het is ook belangrijk dat dit thuis

wordt geoefend. Dat kan heel snel en gemakkelijk, door bijvoorbeeld te vragen hoe laat het
is als er gegeten wordt of een taakje te geven op een bepaald tijdstip.
Taal
In groep 5 leren de kinderen wat de persoonsvorm is en oefenen zij telwoorden herkennen
en gebruiken. Ook leren zij wat een betoog is en hoe een betoog er in briefvorm uitziet.
Groep 6 houdt zich momenteel bezig met reclameteksten. Volgende week leert de groep
wat voor- en achtervoegsels zijn en hoe zij deze kunnen worden herkend en gebruikt.
Spelling
Er is alweer bijna een woordpakket afgerond. Woordpakket 6 start voor beide groepen begin
volgende week. Voor groep 5 gaat het hierbij om woorden met de letterzetter. Denk aan
woorden als slakken en modder. Als het woord in klankgroepen (stukjes) wordt gehakt, dan
hoor je aan het eind van een klankgroep een korte klank (sla-kken). Dit betekent dat de
medeklinker die volgt, verdubbeld wordt. Groep 6 leert woorden schrijven waarin je een s
hoort, maar c schrijft, zoals citroen en oceaan.
Musical
Musical Op vrijdag 23 november gaan we met de groepen 5 t/m 8 naar de opvoering van de
musical “Abel, een verhaal over dromen en ontdekken”. Deze musical wordt opgevoerd door
leerlingen van Cbs Het Fundament uit Lutjegast en een aantal leerlingen van andere
scholen binnen onze gemeente. De opvoering begint om 13.00 uur in sporthal De Leegens
in Doezum en zal ongeveer een uur duren.
We gaan met de auto. Om dit te kunnen doen, hebben we hulp van ouders nodig. Een
oproep hiertoe komt deze week via de groepsapp
Sinterklaas
Vrijdag krijgen de kinderen een briefje mee naar huis voor het Sinterklaasfeest. Daarop
moeten de kinderen hun naam en wensen voor een cadeautje noteren. Dit briefje wordt
gebruikt als lootje voor het Sinterklaasfeest op woensdag 5 december.
De kinderen leveren het briefje in op uiterlijk dinsdag 6 november, donderdag 8 november
worden de lootjes getrokken.
Rode mapjes
Nog niet alle rode mapjes van groep 5 zijn terug op school. Graag leeg inleveren, zodat we
de toetsen van dit jaar er weer in kunnen doen.
Aardse extremen
Voor de herfstvakantie hebben de leerlingen onderzoek
gedaan naar het ontstaan van een regenbui. Ze kunnen
vast nog wel vertellen wat er gebeurde.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Informatie Voortgezet Onderwijs
Tot onze verrassing hebben de Friese scholen besloten om geen voorlichting meer te geven
op de basisscholen, maar juist informatieavonden op de eigen school. We zijn daar niet van
op de hoogte gebracht, wellicht omdat we buiten de provincie vallen.
Dat betekent dat ouders zelf naar de informatieavonden kunnen gaan op de betreffende
scholen. We hebben op dit moment niet alle informatie. We raden u aan om, spoedig, zelf te
gaan kijken op de websites van de scholen.

In de maand november hebben de meeste scholen nu een informatieavond voor ouders,
oriëntatiemomenten voor leerlingen en dan in januari/februari open dagen.
Rekenen
Groep 7 Deze week leren de kinderen verkort cijferend optellen en aftrekken onder elkaar
met lenen. Groep 8 Groep 8 leert het BTW-percentage berekenen aan de hand van de 1%
regel. Verder leren de kinderen meer over de relatie tussen breuken, procenten en
verhoudingen.
Taal
Groep 7 leert meer over oorzaak –gevolg. Eind van de week herhalen de kinderen het
herkennen en gebruiken van voegwoorden. Groep 8 leert de hoofdgedachte uit een
informatieve tekst halen en leert de tekst samenvatten. Begin volgende week leren de
kinderen het herkennen en gebruiken van leestekens, afbreekstreepje en puntkomma.
Spelling
Groep 7 en 8 hebben woordpakket 5 afgesloten met het dictee en zijn begonnen met wp 6.
Wp 6 van groep 7 gaat over woorden waarin je een ie hoort, maar een i schrijft.
Voorbeelden hiervan zijn de vitamine, de pionier en het aluminium. Groep 8 leert in wp 6
meer woorden schrijven waarin je een sj hoort, maar ch schrijft. Woorden
als chagrijnig, de chimpansee en de rechercheur.
Musical
Op vrijdag 23 november gaan de groepen 5-6 en 7-8 naar de opvoering van de musical
“Abel, een verhaal over dromen en ontdekken”. Deze musical wordt opgevoerd door
leerlingen van CBS Het Fundament uit Lutjegast en een aantal leerlingen van andere
scholen binnen onze gemeente. De opvoering begint om 13.00 uur in sporthal
De Leegens in Doezum en zal ongeveer een uur duren.
We gaan met de auto. Om dit te kunnen doen, hebben we hulp van ouders nodig. Een
oproep hiertoe komt deze week via de groepsapp.
Sinterklaas
Vrijdag krijgen de kinderen een briefje mee naar huis voor het Sinterklaasfeest. Daarop
moeten de kinderen hun naam en wensen voor een cadeautje noteren. Dit briefje wordt
gebruikt als lootje voor het Sinterklaasfeest op woensdag 5 december.
De kinderen leveren het briefje in op dinsdag 6 november, donderdag 8 november worden
de lootjes getrokken.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 24 november komt Sinterklaas aan in Opende. De intocht is om 10.00 uur in
het Baron Theater.
Het feest is voor de kinderen t/m 7 jaar. De kleuters mogen met de wagen van Ot en Sien en
die vertrekt om 9.30 uur bij De Piramide. U kunt uw kind opgeven (vol=vol) via de mail;
s.eizinga45@gmail.com

