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8 en 13 oktober
17 t/m 25 oktober

Oudercontactavonden
Herfstvakantie
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Oudercontactavonden (herhaling)
Op 8 en 13 oktober organiseren we onze "omgekeerde oudergesprekken". Wij horen dan
van u hoe de eerste weken in de nieuwe groep zijn ervaren door uw kind en horen we van
u met welke bijzonderheden wij verder rekening moeten houden. Het schema is vorige
week donderdag via de mail verstuurd.
Kinderboekenweek
Vandaag hebben we een klein feestje gevierd, samen met de leerlingen en het team van
de Klister. We hebben met het lied "Raar maar Waar" de Kinderboekenweek officieel
geopend. De komende dagen staan in het teken van kinderboeken en techniek.
Wat hebben we gelachen vanmorgen... !!! Onze leerlingen en het team waren niet
verkleed maar zijn hun kleren op een RARE manier gaan dragen. Jurkjes, truien,
schoenen, shirts, riemen... alles zat anders dan anders. RAAR maar WAAR en zo leuk !!!
Op vrijdag 16 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af. Zijn er opa's en oma's, pakes
en beppes die op die ochtend tussen 11.00-12.00 uur een groepje kinderen wil
voorlezen? Opgeven kan bij juf Ineke: kompas@westerwijs.nl

Overleg De Binding
Vandaag heb ik weer overleg gehad met Richard Knol, de directie van cds De Klister.
Samen bespreken we lopende zaken, knelpunten en positieve ontwikkelingen in en rond
het nieuwe schoolgebouw.
Zoals eerder vermeld zijn we op zoek naar ouders die zitting willen nemen in de
"verkeerscommissie". Tot nu toe hebben we geen opgaven, helaas. Vandaar toch weer
een oproep. Mogelijk kan het zijn dat u geen idee heeft wat zo'n commissie inhoudt en
hoeveel tijd dit kost. Ik ga er graag met u over in gesprek. U kunt mij bereiken op
school of via kompas@westerwijs.nl
Ondertussen laten we de parkeer- en verkeerssituatie zoals deze nu is. Veranderingen
kunnen we alleen doorvoeren wanneer daar grote behoefte aan is. Die inschatting
kunnen we nu niet maken.
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom Dylano en Ynke
Dylano Hondema zit vanaf vandaag, 7 oktober bij ons in groep 1. Hij is samen met zijn
moeder, vader, jongere zusje en broertje in Surhuisterveen komen wonen.
Morgen, donderdag 8 oktober wordt Ynke Bijma 4 jaar! Van harte gefeliciteerd Ynke
en een gezellige verjaardag toegewenst! Ynke is al een aantal keren op bezoek geweest
en vanaf vrijdag 9 oktober komt Ynke elke dag bij ons op school.
Wij wensen Dylano en Ynke een leuke en leerzame en leuke tijd toe bij ons op Het
Kompas.
Raar maar waar!
Dit thema spreekt de kinderen erg aan. Deze week besteden we aandacht aan de
ruimte. In groep 2 zijn we druk bezig met het maken van raketten en astronauten. De
liedjes “Het maanlied ” http://www.schooltv.nl/video/maanlied-naar-de-maan/
en “Five little astronauts” https://www.youtube.com/watch?v=knLR4vp9OJ8
vinden de kleuters geweldig! Zingt u thuis ook mee?
Volgende week komt de a van astronaut in de lettermuur.
NIEUWS UIT GROEP 3-4
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Voorstelling
A.s. donderdag 8 oktober gaan de leerlingen, die zich hebben opgegeven, naar de
voorstelling in het Barontheater. De voorstelling begint om 14.15 uur en is om 15.00 uur
afgelopen, daarna kunnen de leerlingen direct naar huis. Het belooft een leuke
voorstelling te worden. De leerlingen die zich niet hebben opgegeven zijn op de normale
tijd vrij.

Spelling
Spelling Deze week oefent groep 5 bij spelling met de spellingsregel, waarbij er
verdubbeling van de medeklinker optreedt na een korte klank. Er wordt gesproken over
de "letterzetter". Oefenwoorden zijn te vinden op de site bij groep 5/6:
woordpakketten, blok 2 woordpakket 6. Groep 6 is deze week bezig met
zogenaamde "onthoud woorden", waarbij de c klinkt als s bijv. in citroen. Ook hierbij is
een woordpakket te vinden op de site.
NIEUWS UIT GROEP 7-8
Vervanging
Door het bovenschools management zijn er enkele scholingsmomenten voor mij
ingepland, waarbij men geen rekening heeft gehouden met mijn lesgevende taken.
Helaas moet ik daarom vervanging regelen voor groep 7-8 op dinsdag 13 oktober, 3
november, 10 november en 17 november. Ik regel vanzelfsprekend een goede
overdracht zodat het leerproces van de leerlingen niet stagneert. Men heeft mij
beloofd dat er na november beter rekening gehouden zal worden met mijn lesgevende
dagen.
Lichtvervuiling
Met taal bespreekt groep 7 de kwestie rondom lichtvervuiling. De vele straatverlichting
zorgt ervoor dat mensen nog maar minimaal van de sterren kunnen genieten. En dat het
bioritme van planten en dieren verstoord kan raken. Gelukkig hebben we in Opende
weinig te maken met heftige lichtvervuiling. Maar het onderwerp heeft de kinderen ook
doen beseffen dat elke seconde dat een lamp of elektrisch apparaat aan is, betaald
moet worden. Zuinig omgaan met licht is dus van belang.
Tornado
Groep 8 behandelt hoofdzaken en bijzaken in een informatieve tekst. De tekst van deze
week gaat over extreem slecht weer en een tornado. De meeste kinderen hadden geen
idee wat een tornado is, dus hebben we een filmpje van tornado-watchers bekeken via
You Tube. Indrukwekkend hoor !!! Na deze aanvulling op de les hebben de leerlingen de
vragen over hoofd- en bijzaken extra goed kunnen maken.
HTEN VAN DE OR / MR
BERICHTEN VAN DE OR / MR
ALGEMENE BERICHTEN
Floralia
De Floralia was dit jaar in alle opzichten weer een succes! Mooi weer, leuke spelletjes
en een grote opkomst.
Het feest heeft de school dit jaar € 1700, - opgeleverd. Wat een geweldig bedrag!
Naast de vrijwilligers en het lerarenteam willen we graag alle ouders en ondernemers
bedanken voor het beschikbaar stellen van boodschappen, prijzen en cadeaubonnen.

