NIEUWSBRIEF OBS HET KOMPAS
NR. 9 2018-2019
Verbindingsweg 4
9865 TE Opende
tel. 0594-659522
kompas@quadraten.nl

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

Sint Maarten optocht; 17.00 uur op het schoolplein. (organisatie
dorpsbelang)
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
Voorlopig adviesgesprekken groep 8
Denkt u aan het intekenen! U kunt zich nog intekenen tot donderdag 8 november 12.00 uur.
Let op: de gesprekken van groep 1 t/m 7 zijn facultatief.
We verwachten dat alle ouders van groep 8 wel op gesprek komen deze week met hun
kind.
Kwink
Na een proefperiode heeft het team besloten om tot aanschaf over te gaan van de methode
Kwink. Dit is een online methode voor sociaal emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap
en mediawijsheid. Het spreekt de kinderen aan en geeft goede handvatten om gesprekken
met leerlingen te voeren. Het biedt een doordacht SEL-programma. Praktisch, leuk en altijd
actueel. Het is gericht op preventie (van pesten op school) en de kracht van een veilige
groep.
Zakelijke ouderavond
Vanwege een zeer gering aantal opgaves voor de zakelijke ouderavond is deze niet
doorgegaan.

NIEUWS ALGEMEEN
NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2-3
Groep 1,2
We genieten van de herfstsfeer, op onze
herfsttafel is van alles te zien en er branden mooie
lichtjes....Ook maken wij samen een herfstboom
met bladeren en spinnen.
In groep 1 zijn wij supertrots op onze
herfstlampions! We hebben hiervoor een
paddenstoel, eikel en/of haas gevouwen. Het
draadje voor het lichtstokje hebben wij gemaakt
van chinilledraad met strijkkraaltjes in een zelf
bedacht patroon. Nu nog wachten op het feest....

Ook in groep 2/3 is hard gewerkt om de lampion af te krijgen. Ze zijn
allemaal prachtig geworden! Vrijdag gaan ze mee naar huis. Iedereen
heeft van klei een egeltje gemaakt en deze egeltjes hebben stekeltjes van
beukennootjes. Als de klei hard is gaan we er nog oogjes op verven.

GROEP 3
Deze week zijn we gestart met kern 3 van Veilig Leren Lezen.
Thema kern 3: Hoe voel jij je?
Dit keer vertelt opa aan Kim het verhaal over een keizer die voor elk pijntje of vlekje een
dokter laat komen; hij heeft dan ook duizend dokters. Het thema van deze kern is: ‘Hoe voel
jij je?’ en gaat over ziek zijn en weer beter worden. In deze kern leren kinderen onder andere
de betekenis van woorden rond ziek zijn, je lijf en gevoelens.
Letters en woorden lezen in kern 3
De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. In de informatie bij kern 2, heft u kunnen lezen
dat kinderen de d soms met de b verwisselen en dat we daarvoor een gebaar hebben
aangeleerd (eerst het been (stokje) dan de bal (rondje). Bij de d zit het bolletje aan de
andere kant. Hiervoor leren we geen apart gebaar aan.
De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met
die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden
als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan
deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken.
Rekenen
Gisteren zijn we tijdens de rekenles bezig geweest met spiegelen
Een leuk hulpmiddel om mee te rekenen is de spiegel. Wanneer je een
spiegel op een plaatje zet kan er van alles gebeuren. Een
taart met een hap eruit kan weer heel worden! Maar ook
met de fiches op tafel kan worden gespiegeld. Er liggen
bijvoorbeeld 3 fiches op tafel. Op het plaatje hieronder kunt
u zien wat de leerlingen op school met een spiegel en de
fiches hebben gedaan. Het aantal fiches verdubbelt! Als de
spiegel naast twee fiches gezet wordt, verschijnen er ook
twee in de spiegel. 2 erbij 2 is 4. Door de spiegel steeds op
een andere plek op het plaatje kan bijvoorbeeld ook het
dubbele van 3 gevonden worden. 3 erbij 3 is 6.

NIEUWS UIT GROEP 4
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 gaat oefenen met het schatten van grote aantallen en oefent met getallen t/m 1000
in een context bijv. “Wat betekent 515 km/uur?” bij een plaatje van een trein.
Groep 6 oefent verder met klok kijken en oefent het tekenen van plattegronden en
zijaanzichten.
Taal
Groep 5 gaat aan de slag met het schrijven van een betoog en groep 6 oefent het schrijven
van een oproep.
Spelling
Groep 5 oefent het schrijven van woorden met de “letterzetter”(verdubbeling van
medeklinker na een klankgroep die eindigt op de korte klank a, e, i, o en u).
Groep 6 leert woorden schrijven waarin de “s” hoort maar de “c” schrijft bijv. “centraal”.
Sinterklaas
Morgen –donderdag- gaan we lootjes trekken. Als je het lootje nog niet hebt ingeleverd, doe
dat dan uiterlijk morgen!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Rekenen
Groep 7 Deze week leren de kinderen lijngrafieken lezen en interpreteren. Begin volgende
week leren ze meer over kommagetallen. Groep 8 leert meer over het rekenen met schaal.
Begin volgende week leren de kinderen meer over tijdzones en leren ze reistijden
berekenen.
Taal
Groep 7 leert hoe ze een samenvatting schrijven moet. Groep 8 leert hoe ze een spannend
verhaal moet schrijven.
Spelling
Groep 7 en 8 hebben woordpakket 6 afgesloten met het dictee en zijn begonnen met wp 7.
Wp 7 van groep 7 gaat over woorden die eindigen op isch(e). Voorbeelden hiervan zijn
chemisch, racistisch en elektrische. Groep 8 leert in wp 7 het meervoud schrijven van
woorden die eindigen op it, ik, et, el of es. Woorden als de kieviten, de dommeriken, de
lemmeten, de sinaasappelen en de dreumesen.
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”. De opvoering begint om 13.00 uur in
sporthal De Leegens in Doezum en zal ongeveer een uur duren. Vervoer is bijna rond.
Sinterklaas
Morgen –donderdag- gaan we lootjes trekken. Als je het lootje nog niet hebt ingeleverd, doe
dat dan uiterlijk morgen!

Huiswerk
Op maandag 12 november heeft groep 7-8 een toets van Blink. Hiervan hebben de kinderen
op maandag een stencil mee naar huis gekregen. Hierop staat de samenvatting van de
leerstof. De kinderen kunnen ook online inloggen om de hele tekst nog eens door te lezen
van les 1 t/m 4.
Het duurt nog even, maar op maandag 26 november is de groepspresentatie van het thema
‘Wereldsterren’ van Blink. Op deze dag presenteren de kinderen in een klein groepje hun
gekozen wereldster. Uitleg hierover hebben de kinderen dinsdag mee naar huis gekregen.
Oriëntatiemiddag VO Surhuisterveen gr. 8
Op dinsdag 27 november gaan we met groep 8 naar VO Surhuisterveen voor een
oriënterende middag op het voortgezet onderwijs. Jaarlijks gaat groep 8 hier naartoe; het is
altijd een succes. Alle kinderen van groep 8 moeten dus de fiets meenemen! De kinderen
van groep 7 blijven deze middag op school. Informatie over de tijden ontvang u zo snel
mogelijk.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
Sint Maarten
Ook dit jaar wordt er een lampionnenoptocht georganiseerd in
Opende Omdat 11 november op een zondag valt, wordt de optocht
dit jaar op maandag 12 november gehouden. Donderdagmiddag
komt de jury op school om de gemaakte lampionnen te beoordelen.
Lampionnen van de peuters en individuele lampionnen kunnen
maandag om 16.45 uur gejureerd worden. We vertrekken samen
met Crescendo om 17.00 uur vanaf het schoolplein. Prijsuitreiking is
na de optocht!!
We maken er weer een leuk feest van!
Met vriendelijke groet, De Sint Maartencommissie

Zondag 2 december in het BaronTheater
Sinterklaasvoorstelling van Blinder: ‘In de wolken’
Sinterklaas krijgt dit jaar een telefoon van zijn pieten, want ze vinden dat Sinterklaas
bij de tijd moet blijven. Zo leert Sinterklaas appen, foto’s maken, youtuben en
spelletjes spelen. Sinterklaas ligt de hele dag in zijn stoel met zijn telefoon. Hij komt
niet meer buiten en zorgt niet voor zijn paard Amerigo. De pieten zijn ongerust. Wat
doet Sinterklaas toch de hele dag op zijn telefoon? Het lijkt wel of Sinterklaas met
zijn hoofd in de wolken zit?
De pieten bedenken een plan om Sinterklaas weer aan
het werk te krijgen, want de 2018 pakjes moeten wel op
tijd bij de kinderen worden bezorgd! Als dat maar goed
komt.
Aanvang: 15:30 uur
Entree: € 6,50

Informatie Voortgezet Onderwijs

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RSG de Borgen
Woensdag 14 november is de activiteitenmiddag van rsg de Borgen kennismaken met het
vo voor leerlingen groep 8. Op de vestigingen Lindenborg, Nijeborg, Ronerborg en Woldborg
krijgen groep 8 leerlingen die middag de kans om op een leuke en actieve manier kennis te

maken met het voortgezet onderwijs*. De kinderen kunnen deze middag alvast een beetje
rondkijken en verschillende lesjes uitproberen. Ze hoeven nog niet te weten welke opleiding
ze gaan volgen, ze kunnen zelf kiezen bij welke vestiging zij de activiteitenmiddag gaan
volgen. De leerling hoeft zich hiervoor niet aan te melden.
Wat:
Activiteitenmiddag kennismaken met het vo- voor leerlingen groep 8
Wanneer:
Woensdag 14 november 2018 om 14.00 uur
Waar:
Lindenborg (Leek), Nijeborg (Leek), Ronerborg (Roden)
en Woldborg (Grootegast)
Klik voor de adresgegevens op: https://www.rsgdeborgen.nl/Contact.html
*Op de Esborg (praktijkonderwijs) wordt op 13 februari 2019 een doe-dag georganiseerd.
_________________________________________________________________________
Nordwincollege VMBO Groen Buitenpost:
Voorlichtingsavond:
woensdagavond 7 november 19.30-21.00 uur
Doedag:
woensdag 28 november, 9.00-11.15 uur of 14.00-16.15 uur.
Interesse? Aanmelden via www.nordwincollege.nl
Open avond:
woensdag 28 november 19.00-21.00 uur
Infoavond:
woensdag 6 februari 19.00-21.00 uur.
_________________________________________________________________________
Lauwerscollege:
Doedag
Buitenpost, 14 november

Open dag
Buitenpost, 16 januari

Voorlichtingsavonden
Buitenpost, 22 en 27 november

Grijpskerk, 15 januari,17
januari, 22 januari, 24 januari

Grijpskerk, 29 januari

Grijpskerk, 8 en 13 november

Kollum, 15 november

Kollum, 24 januari

Kollum 15 november

Aanmelden voor de doedagen via de website https://www.lauwerscollege.nl/

