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AGENDA (ALGEMEEN)
AGENDA (A
4 september
25 september

officiële opening van het nieuwe schoolgebouw
Floralia
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Programma 4 september
Op vrijdag 4 september vieren we feest want dat is de dag dat ons nieuwe
schoolgebouw officieel geopend wordt.
Het programma ziet er als volgt uit;
8.30 uur: leerlingen starten in de klas met aangepast programma
9.30 uur: de leerlingen kijken naar een speciale voorstelling van Circus op School (niet
voor ouders)
10.00 uur: officiële opening in aanwezigheid van de teams en leerlingen plus speciale
genodigden
10.30 uur: de leerlingen starten met het instuderen van de circusacts
12.30 uur: pauze / alle leerlingen blijven op school !!!
Om 14.15 uur presenteren alle leerlingen een circusvoorstelling. Alle ouders zijn hierbij
uitgenodigd. Opa's en oma's, broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook welkom.
Om 15.30 uur kunnen de leerlingen dan naar huis.
Het is een lang en aangepast rooster en de extra uren worden op een later moment
gecompenseerd. Daarover zullen we u tijdig bericht doen.
De ouders die zich als vrijwilliger hebben opgegeven, ontvangen op kort termijn een mail
van de OR met verdere details.
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Nog vragen? U kunt terecht bij de
OR-leden en/of de leerkracht van uw kind(eren).
In de namiddag en avond, van 17.00-19.30 uur organiseren we een OPEN HUIS voor alle
belangstellenden.

Schoonmaakster Hennie
Onze schoonmaakster Hennie heeft een andere baan en werkt niet langer voor Het
Kompas. Maar Hennie, we weten dat je de nieuwsbrief nog wel trouw leest. Dus via deze
weg enorm bedankt voor je geweldige inzet en gezelligheid !!!
Felicitatie Grietje
Onze collega juf Grietje zat afgelopen zaterdag, 15 augustus, 25 jaar in het onderwijs.
Van harte gefeliciteerd juf Grietje !!! Zij heeft maandag alle leerlingen getrakteerd op
een kleurrijke traktatie. Maar zelf is ze ook even extra in het zonnetje gezet en mag
een mooi cadeau uitzoeken.
Hoofdluiscontrole
Maandag hebben Hedwig en Amy alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis en we
blijken allemaal hoofdluisvrij te zijn ! Fijn he?! Hedwig en Amy, bedankt voor jullie hulp.
Verkeer (herhaling)
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 surveilleert niet langer langs de Verbindingsweg. We zijn 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.
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
Welkom
Sinds deze week zit Nor Aldeen Fakhra bij ons in groep 2. Nor Aldeen komt uit Syrië en
spreekt een klein beetje Nederlands. Samen met zijn klasgenootjes leert hij er iedere
dag nieuwe woorden bij. Van harte welkom en veel plezier bij ons op school, Nor Aldeen!
Thema
We zijn al goed gewend in onze nieuwe school! De kinderen weten alles goed te vinden
en werken heel hard. In groep 2 is de letter s van school aangeboden. Alle kinderen
maken een werkje bij deze letter in hun letterboek. Deze week starten we in beide
groepen met het thema circus.
NIEUWS UIT GROEP 3-4
NIEUWS UIT GROEP 5-6
NIEUWS UIT GROEP 7-8
Weektaak
Vanaf deze week werkt groep 7/8 met een weektaak. Deze is nog niet helemaal perfect
en er wordt nog verder aan gesleuteld. Ook is nog niet al het lesmateriaal aanwezig dus
enkele lessen zijn anders georganiseerd. Tijdens de info-avond in september wordt u
uitgelegd hoe we werken met de weektaak.E
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!
Agenda
Dinsdag 22 september; 19.00 uur inpakavond
Donderdag 24 september; alle groepen maken bloemstukjes
Vrijdag 25 september; 17.00 uur Floralia
Boodschappen
Voor de prijzen van het Rad van Avontuur willen we u vragen boodschappen naar school
te brengen of aan de kinderen mee te geven. De donaties worden gebruikt voor
cadeaupakketten. U kunt uw donaties / boodschappen inleveren bij de leerkracht van uw
kind(eren).

Loten
Vandaag hebben de leerlingen van groep 6, 7 en 8 lotenboekjes mee naar huis gekregen.
Ook de kinderen van groep 5, die dat leuk vinden, mochten een boekje mee naar huis.
Het is de bedoeling dat de loten allemaal verkocht worden voor een mooie opbrengst. De
trekking van de loten is tijdens de Floralia. Er zijn weer een aantal mooie prijzen te
winnen!
20 en 50 cent munten
Tip! Spaar 20- en 50 cent-muntjes, om tijdens de Floralia te kunnen gebruiken.
Vrijwilligers
De roep om vrijwilligers blijft. Dit kan gaan om de inpakavond, het begeleiden bij een
spelletje maar ook voor de catering. De catering heeft overdag mensen nodig om het
eten voor te bereiden en 's avonds voor de verkoop.
U kunt zich opgeven bij Wanda Postma (wwpostma@gmail.com).

‘ZING ES MEE’
OPROEP AAN KINDEREN VAN DE GROEPEN 4 T/M 8
Liedjes zingen tijdens de ‘Abel Tasman Struuntocht’
Thema: “Water”
Organisatie: St. Muziekonderwijs Grootegast
Wanneer: zaterdag 12 september a.s.
Waar: In de theetuin aan de Leidijk 22 (achter Doezum)
Tijdstip: tussen 10.30 en 13.30 uur (indeling volgt)
Oefenen: donderdag 10 september 16.00 – 17.15 uur
Locatie oefenen: Barontheater, Verbindingsweg 9 te Opende
Opgave uiterlijk maandag 31 augustus a.s. via mailadres: jkuipers23@gmail.com (is
eveneens info-adres, 06-46747938)
(met opgave van naam, adres, woonplaats, tel. Nr. + mailadres + leeftijd)
Na opgave volgt verdere informatie over de indeling en tijdstip op zaterdag 12
september a.s.

Struinen langs het Blôde Fuottenpad
Hallo jongelui,
Op zaterdagmiddag 29 augustus a.s. hebben we een hele bijzondere activiteit. We gaan
we met z’n allen naar Het Bôde Fuottenpad. In groepjes loop je dit prachtige ruige pad
en onderweg doen we allerlei opdrachten. Erg leuk om te doen. Dus doe mee en geef je
op!!!!

Hieronder vind je de gegevens:
Datum:

zaterdag 29 augustus 2015

Tijd:

van 14.00 – 16.00 uur

Plaats:

Het Blôde Fuottenpad.

LET OP: We beginnen bij de werkschuur van
Staatsbosbeheer, Peebos 1a te Opende. Wanneer je met de auto
wordt gebracht, eerst de auto op de parkeerplaats zetten en dan
naar de werkschuur lopen.
Kosten:
jeugdleden IVN gratis, niet-leden € 2.00
neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee
Verder:
Trek oude kleren aan en neem laarzen of stevige schoenen mee.
Je moet je wel even opgeven bij hwoltjer@home.nl of tel. 0594-613253.
Tot ziens op de 29 augustus 2015.
Wij hebben er weer zin in!
Witteborg Sport
Is je kind toe aan een (nieuwe) sportuitdaging?
Kom 2 weken gymsport in Opende proberen!
Dinsdagmiddag 15.45 uur Peuter/kleutergym en 16.30 uur Turnen vanaf groep 3
Donderdagmiddag 15.45 uur Mini-Freerunnen; 16.30 uur Freerunnen groep 4 t/m 8
(zie flyer als bijlage)

