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AGENDA (ALGEMEEN)
AGENDA (A
4 september
29 september
25 september

officiële opening van het nieuwe schoolgebouw
Groepsinformatieavond
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. Bij droog weer
natuurlijk op ons plein maar bij regenachtig weer zijn we genoodzaakt uit te wijken naar
de Veste. 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.
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.

Rapporten inleveren
Willen alle leerlingen hun rapport inleveren? Deze vraag geldt natuurlijk niet voor de
leerlingen die hun rapport al hebben ingeleverd... :)
Inleveren formulier met gegevens
Datzelfde geldt voor het inleveren van de up-to-date contactgegevens. Vele leerlingen
hebben hun formulier al bij de leerkracht ingeleverd, maar we willen graag de gegevens
van de hele groep compleet... Nog vergeten? Graag zo gauw mogelijk afhandelen.
Vervanging juf Grietje
Juf Grietje heeft verhuisverlof op maandag 7 en dinsdag 8 september. Er komt een
vervangster maar we weten nog niet wie. In ieder geval zal de groep 3-4 op maandag en
dinsdag les krijgen van een andere juf of meester, met ondersteuning van onze eigen
juf Francisca.
Groepsinformatieavond
Zet u het alvast in uw agenda... op dinsdag 29 september organiseren we een
kennismakingsavond voor alle groepen. De tijden volgen nog. We starten in ieder geval
met een gezamenlijke opening om 19.30 uur. We rekenen op uw aanwezigheid, vooral
omdat er enkele afspraken aangepast zijn, nu we gestart zijn in de nieuwe school.
Hartelijk dank
Mede namens mijn teamleden wil ik vele ouders bedanken die ons ondersteunen bij de
opening van het schoolgebouw aanstaande vrijdag, en binnenkort met Floralia. Zonder
uw hulp kunnen we deze activiteiten niet goed uitvoeren. We zijn u allen zeer dankbaar
!!!
Heeft u zich niet aangemeld maar heeft u misschien toch wat tijd over? We zijn nog op
zoek naar vrijwilligers voor Floralia. Ook in de nieuwbouw willen we deze traditie
voortzetten. Dat hoort toch echt bij obs Het Kompas.
Dikke pech
Vandaag werd het gras gemaaid... Op zich geen gedoe, maar nu wel... De Verbindingsweg
is pas geleden rood gekleurd met grint en tijdens het maaien is grint opgespat. Van
collega's van de Klister is het raam van twee auto's compleet stuk gegaan. Gelukkig
meldde de plantsoenendienst zich meteen bij school. Maar ook onze juf Feikje had
eerder deze week schade aan de auto. Een auto (de kleur is bij het team bekend) heeft
haar mooie nieuwe witte auto geraakt en is zonder melding weg gereden. Wij betreuren
dat zeer. De nieuwe verkeerssituatie en parkeergelegenheid is krap en lastig; dat
ervaren we allemaal !!! Maar we hopen echt dat de veroorzaker van de schade aan juf
Feikje haar auto zich wil melden zodat we de kwestie via de verzekering op kunnen
lossen.
Het gaat hier om materiële schade, maar we willen niet denken aan akelige situaties
waar leerlingen bij betrokken zijn... Dus we vragen opnieuw alle ouders zich te houden
aan de adviezen die de teams gegeven hebben voor rij-richtingen en oversteekplaatsen.
Met elkaar moeten we de verkeerssituatie voor de leerlingen zo veilig mogelijk houden.

De teams zullen niet langer surveilleren langs de Verbindingsweg. We rekenen op uw
medewerking zodat wij de aandacht aan de kinderen op het plein kunnen geven.
N
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Vervanging in groep 2
Donderdag 3 september is juf Feikje afwezig. Juf Jeanet Kiewiet vervangt deze
ochtend.
Thema
De komende weken werken we in groep 1 en 2 over het circus Dit heeft natuurlijk alles
te maken met de feestelijke opening van onze nieuwe school aanstaande vrijdag, 4
september! We praten (en knutselen) over de circustent en over de mensen die bij het
circus werken ( de circusdirecteur, het clowntje, een acrobaat) maar wij praten vooral
over de wilde dieren in het circus! We leren liedjes "Boem retteketet naar het circus"
en "Clowntje heeft een rode neus".
We kunnen bijna niet wachten tot het vrijdag is, omdat wij dan veranderen in 'wilde
dieren' en mee mogen gaan doen aan het circus!
Zoals u al weet, mag uw kind vrijdag bruine/ zwarte of grijze kleding mee naar school
geven en denkt u eraan dat ook de kleuters die dag een continurooster hebben?
Oproepje groep 1
Voor onze huishoek zijn wij op zoek naar hak schoenen voor het verkleden.
Als u nog schoentjes heeft die u niet meer gebruikt, mogen wij deze dan hebben?

Arie de letterkanarie
Sinds deze week woont Arie de letterkanarie in groep 2; telkens als wij
een letter leren is Arie erbij! Vandaag hebben we de letter g van
goochelaar geleerd.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Vrijdag mogen de kinderen van groep 3 verkleed als clown op school komen voor hun
optreden tijdens de voorstelling.
De kinderen van groep 4 mogen zelf weten hoe ze verkleed komen voor hun act.
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rupsen
In groep 5/6 staat een bak met rupsen, de leerlingen volgen de ontwikkelingen in de bak
op de voet. We hebben ontdekt, dat het verhaal van "Rupsje nooit genoeg" eigenlijk wel

klopt, want wat wordt er veel gegeten door deze kleine beestjes. De rupsen eten
koolblaadjes en wanneer ze groot genoeg zijn gaan ze zich verpoppen. En wat zagen we
afgelopen maandag in de bak? De cocon was leeg en er vloog een vlinder in de bak en dat
was .............. een "koolwitje".

Spelling
We zijn al weer bezig met woordpakket 3. Groep 5 oefent met woorden met -eer (het
onweer), -oor (akkoord) en eur (het humeur). De R in deze woorden beïnvloedt de klank
die ervoor staat, bij onweer verandert de klank van de ee, hij klinkt als een i, maar je
moet wel de ee schrijven.
Groep 6 is bezig met woorden met de ei (de eigenaar) en ij (het ontbijt), dit zijn
woorden die je moet onthouden, er zijn geen specifieke regels voor.
NIEUWS UIT GROEP 7-8
Woorden benoemen
Hoezo... rustig starten na een vakantie? In deze groep wordt keihard gewerkt ! De
leerlingen van groep 7 en 8 leren o.a. woorden benoemen met zinsontleden. Want was is
een voorzetsel, een persoonlijk voornaamwoord, een telwoord, een zelfstandig
naamwoord, een lidwoord. En een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord of een bijvoeglijk
naamwoord afgeleid van een werkwoord... Duizelt het u ook? Geen nood... Binnenkort
krijgen de leerlingen allemaal een huiswerkopdracht mee om te oefenen voor een extra
toets.
Mindmappen
Hoe maak je een goede samenvatting? De leerlingen van groep 7-8 hebben leren
mindmappen ! Via kernwoorden en de verdere details verwerken de leerlingen in een
schema met tekeningen de informatie uit de tekst. Zo wordt het steeds gemakkelijker
om een samenvatting te maken en informatie te onthouden.
HVO en GVO
Met dank aan juf Tjarda worden de GVO-lessen verplaatst naar de donderdagmiddag.
Van 13.30-14.15 uur op donderdag krijgen de zeven leerlingen, die zich daarvoor hebben
opgegeven, GVO-les in de personeelskamer. De overige leerlingen blijven in de eigen klas
voor HVO / burgerschap.
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).

