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AGENDA (ALGEMEEN)
AGENDA (A
24 augustus
4 september
25 september

hoofdluiscontrole
officiële opening van het nieuwe schoolgebouw
Floralia
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Welkom
Op school heten we van harte welkom onze nieuwe leerlingen Thomas en Rosalie de Haan
(groep 1), Kelt Kompaan (groep 1), Nynke Visser (groep 2), Tammar Kompaan (groep 3),
Alieke Visser (groep 4), Jantine Visser (groep 5), Emma Bolt (groep 7) en Dodde
Kompaan (groep 8). We wensen jullie een hele fijne en leerzame tijd op Het Kompas.
Gegevenslijst meegegeven
Alle leerlingen ontvangen deze week een formulier waarin wij graag willen dat u de
gegevens, die gevraagd worden, invult. We hebben bemerkt dat e-mailadressen en
telefoonnummers soms wijzigen en op deze wijze houden wij ons bestand met
privégegevens up-to-date. Bij voorbaat dank voor medewerking.
Verkeer
Wat een hectiek, de afgelopen dagen, met het verkeer. En het weer maakte dat de
situatie extra getest werd. We hopen dat de regels gauw vanzelfsprekend geworden
zijn, want het team blijft nog één week extra aanwezig op het plein en Verbindingsweg.
Daarna zijn we alleen op het plein voor de gewoonlijke pleindiensten.
Toch nog even voor de zekerheid;


De zij-ingang aan de zuidzijde van het gebouw is de ingang voor onze leerlingen.
De leerlingen van groep 1 en 2 kunnen vanaf 08.15 uur de school in. Tot die tijd
zitten de deuren op slot en is er geen toezicht op het plein.



De verkeersituatie is vast wennen voor iedereen. De collega's van Het Kompas en
de Klister staan vanaf 08.15 uur buiten om het verkeer voor de school te leiden.
Parkeren waarbij u de auto gaat verlaten mag alleen ter hoogte van de
tennisbaan (derde afslag vanaf de Provincialeweg). De parkeerplaatsen langs de



"zoen-en-zoef-zone" zijn alleen bestemd voor bestemmingsverkeer voor de
huisarts en het Barontheater.



De zoen-en-zoef-zone wordt tegen de klok in gereden. Dus de tweede afslag
links (vanaf de Provincialeweg) nemen.



Net voorbij de zoef-en-zoef-zone is de oversteekplaats voor de voetgangers.



Iets verder is de oversteekplaats voor de leerlingen te fiets, te herkennen aan
het verkeersmannetje met vlag.



De kleuters en groep 3/4 plaatsen hun fietsen op de strook nabij de
tafeltennistafel.



De oudere leerlingen plaatsen hun fietsen langs de Verbindingsweg.



Onder schooltijd is het niet toegestaan een auto te parkeren op het
speelgedeelte van de leerlingen. In het weekend is dit echter wel een
parkeerplaats.

We rekenen en vertrouwen op een hele goede samenwerking met alle deelnemers aan
het verkeer rondom de school.
N
NIEUWS UIT GROEP 1-2
"Een nieuw schooljaar in de nieuwe school"
is het thema waar we de eerste weken over gaan werken
Na de zomervakantie moeten de kinderen en de juffen altijd even wennen, maar dat is
dit schooljaar helemaal het geval! Een helemaal nieuwe school en alle kinderen blijven
tussen de middag op school eten. Maar het went snel en het ging de eerste dagen heel
erg goed.
Einde schooldag
Omdat het aan het einde van de schooldag erg druk is op het schoolplein, hebben we
besloten dat de kleuters wachten bij het muurtje voor onze school. Wilt u uw kind daar
ophalen?

NIEUWS UIT GROEP 3-4
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Spelling in groep 5 en 6
Elke week wordt er bij spelling een nieuwe spellingscategorie of een spellingsregel aan
de orde gesteld. In de spellinglessen wordt hiermee geoefend, maar voor veel kinderen
is het fijn en handig wanneer er thuis ook aandacht aan wordt besteed. In elke vierde
les vindt een klein dictee plaats en aan het eind van een blok is er een signaleringsdictee
en vervolgens een controledictee.
In groep 5 wordt er deze week geoefend met woorden met de sch (de vriendschap) en
de schr (het schrikdraad). Volgende week wordt er op maandag gestart met woorden
met een s (dansen), z (de ruzie), f (de telefoon) en v (de snavel).
Groep 6 herhaalt deze week het hele werkwoord (lezen), de ik-vorm (ik lees), de jijvorm (jij leest) en de hij/zij-vorm (hij/zij leest). Volgende week is er aandacht voor
woorden met de v (de bedrijven) en woorden met de z (foutloze).
Leesbevorderingsproject "Scoor een boek" genomineerd
Afgelopen schooljaar heeft groep 5/6 deel genomen aan het leesbevorderingsproject
"Scoor een boek". De leerlingen hebben toen in een bepaalde periode heel veel boeken
gelezen en mochten telkens een sticker op een poster plakken wanneer ze een boek uit
hadden. Onze groep 5/6 heeft zelfs, bij de scholen die onder de bibliotheek van
Grootegast vielen, de meeste boeken gelezen.
Dit project is nu genomineerd voor de Nationale Alfabetiseringsprijs 2015 in de
categorie preventie. De winnaar krijgt een geldprijs, die ten goede moet komen aan het
project. Het project dat de meeste stemmen krijgt, wint deze prijs! Stemmen kan
eenvoudig en snel via http://tijdvoortaal.nl/nominaties
Brengen jullie ook je stem uit voor dit project?
HVO en GVO (herhaling)
Maandag 24 augustus starten de GVO-lessen (godsdienstonderwijs). Er hebben zich 7
leerlingen opgegeven voor deze lessen.
De HVO-lessen (humanistisch vormingsonderwijs) zijn gewijzigd. Alleen de leerlingen
van groep 7-8 krijgen op donderdagmiddag van 13.15-14.15 uur HVO. De HVO-lessen
voor de leerlingen uit groep 5-6 zijn komen te vervallen.
NIEUWS UIT GROEP 7-8
BE
Bordsessie
In de groep zijn we gestart met de bordsessie; eenmaal per week een kwartier met
elkaar de doelen vastleggen voor de groep, successen van de afgelopen week benoemen,

de agenda met bijzondere activiteiten aanvullen en de acties bespreken plus taken
verdelen. De bordsessie is een ontwerp van LeerKRACHT en via You Tube kunt u hier
meer over vinden.
Lesprogramma
Na enkele dagen verkennen en onderzoeken wat de leerlingen nog hebben onthouden,
starten we halverwege deze week met het echte programma. Volgende week starten we
met de weektaak. Uitleg hierover kunt u van ons krijgen tijdens de kennismakingsavond
in september.
HVO en GVO (herhaling)
Maandag 24 augustus starten de GVO-lessen (godsdienstonderwijs). Er hebben zich 7
leerlingen opgegeven voor deze lessen.
De HVO-lessen (humanistisch vormingsonderwijs) zijn gewijzigd. Alleen de leerlingen
van groep 7-8 krijgen op donderdagmiddag van 13.15-14.15 uur HVO.
ICHTEN VAN DE OR / MR
BERICHTEN VAN DE OR / MR
ALGEMENE BERICHTEN
FLORALIA
Ook dit jaar staat weer de mooie traditie de Floralia op de planning. Deze keer op
vrijdag 25 september vanaf 17.00 uur. Dus noteer deze datum in de agenda!
Vrijwilligers gevraagd
De Floraliacommissie kan wel wat hulp gebruiken! We zijn op zoek naar vrijwilligers
voor de inpakavond, het helpen bij een spelletje of de catering. Vele handen maken licht
werk en het is bovendien erg gezellig! Je kunt je via de mail aanmelden bij Wanda
Postma: wwpostma@gmail.com
Educatieve tijdschriften en informatiemateriaal
Als school ontvangen we veel folders en brochures van educatieve tijdschriften en
uitgaves van diverse uitgeverijen. Deze geven we aan de kinderen mee. Uiteraard bent u
tot niets verplicht; wanneer u gebruik wenst te maken van deze aanbiedingen, dan kunt
u zelf de bon opsturen of uw kind aanmelden via de website van de uitgever. Alle
tijdschriften worden op het thuisadres afgeleverd. Als school doen we ook mee aan de
Gratis-Boeken-Actie van Pica Educatief. Alle kinderen van groep 1 en 2 krijgen deze
week een gratis leesboek mee naar huis
Opening schoolgebouw "Twee scholen onder één dak"
Er is nog veel werk te verzetten in en om de school maar we hebben er vertrouwen in
alles voor de officiële opening op 4 september gereed te hebben.
14.15-15.15 uur: feestelijke presentatie voor en door leerlingen
17.00-19.30 uur: open huis

