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AGENDA (ALGEMEEN)
ENDA (A
17 t/m 25 oktober
2 november
13 november
19 november

Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Nationaal Schoolontbijt
Zakelijke Ouderavond
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
NIEUWS UIT GROEP 1-2

Klassenouders
Hendrike Nijboer (groep 1) en Grietje van Esch (groep 2) hebben zich beschikbaar
gesteld als klassenouder voor de kleutergroepen
Heel hartelijk dank hiervoor! Wanneer we hulpouders nodig hebben voor een activiteit,
zullen we hen een seintje geven en zij zullen dan bij de ouders van groep 1 en 2
informeren wie beschikbaar is. Hebt u er bezwaar tegen dat we uw mailadres met hen
delen? Geeft u dat dan z.s.m. door aan de leerkrachten.
Indien we voor woensdag 28 oktober geen bericht van u hebben, zullen we de gegevens
aan hen doorgeven.
Stuntbaan op het schoolplein
De kleuters van groep 1 en 2 hebben vorige week samen een spannende stuntbaan
gemaakt voor de auto's.

Einde thema
We hebben veel geleerd en hard gewerkt; het lokaal hangt vol met mooie werkjes!
Vrijdag krijgen de kinderen hun werkjes mee; willen de kinderen van groep 2 dan een
plastic tas meenemen?
NIEUWS UIT GROEP 3-4
Een broertje
Fatjona uit groep 3 heeft een broertje gekregen en hij heet Shermet. Namens
iedereen van het Kompas: van harte gefeliciteerd!
De kinderen uit groep 3/4 hebben voor de baby een mooi schilderij gemaakt met
allemaal lieve knuffeldieren. Het is prachtig geworden!

Raar, maar waar! Dat is het thema van de Kinderboekenweek 2015.
Ook raar, maar waar is dat groep 3 al lekker opschiet met het leren van letters en
woorden. We werken nu al in kern 3! Knap, he?
En ook in groep 4 gebeuren er rare dingen... Rekenen met geld, bij spelling woorden met
- ng leren in woordpakket 5 en flink oefenen met allerlei soorten teksten (weettekst,
een verhaal of een gedicht). Heel raar, maar ook heel waar.
Een paar kinderen uit groep 3/4 hebben prachtige mooie dingen gebouwd van Knex. Een
molen, die echt kan draaien. Raar? Jazeker, maar ook waar! Knap gedaan, hoor!

En weet je wat ook raar, maar waar is? Volgende week hebben we lekker
herfstvakantie! De perfecte tijd om eens flink wat leeskilometers te maken. In de
vakantie lekker op de bank met een leuk, spannend of gek boek!
Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe!
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Voorstelling
Vorige week gingen we in het kader van de
Kinderboekenweek naar de voorstelling "Raar
maar Waar". We hebben genoten van de
toverkunsten van goochelaar Hilbert Geerling.
Hij nam de leerlingen mee naar de wereld van
een professor met een tijdmachine. Allerlei
hilarische situaties deden zich voor, waarbij
ook leerlingen mochten assisteren. Klein
minpuntje, helaas was de voorstelling later
afgelopen dan gepland, waardoor sommige
ouders misschien lang hebben moeten wachten.
Excuus daarvoor.

Spelling
Spelling Deze week wordt er in groep 5 geoefend met de spellingregel van de
letterrover. Zeg het woord in je hoofd (kan thuis ook hardop) en verdeel het woord in
stukken, bij een lange klank aan het eind van een klankgroep, komt de letterrover en die
steelt een klinker. Dus su-per i.p.v. suuper. Belangrijk is om goed naar jezelf te
luisteren, je kunt het woord ook klappen als hulpmiddel. In groep 6 staan deze week
woorden met c die klinken als k, op het programma. Denk bijv. aan "contact". Dit zijn
woorden die je uit je hoofd moet weten. Woorden om mee te oefenen vindt U op de site
bij groep 5/6 (blok 2 woordpakket 7).
Voetbal
Xander (groep 6) is geselecteerd voor Jonger
Oranje. Dat is magnifieke prestatie. Vorige week
speelde hij een mooie wedstrijd. Zijn broer
Maurice mocht onverwacht ook invallen. Xander
(en Maurice)… veel succes en plezier in dit
bijzondere team. We zijn trots op jullie en volgen
de vorderingen graag !

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Agenda
De leerlingen hebben een agenda ontvangen, van de OR. Hierin houden ze huiswerk bij
en speciale activiteiten. Ook noteren ze websites en inlogcodes die relevant zijn voor
deze groep.
We verwachten dat de leerlingen de agenda elke dag mee naar huis nemen en weer mee
naar school.
Website
De website www.hetkompas-opende.nl is voor groep 7-8 gevuld met informatie over de
groep en er is info te vinden, speciaal voor schoolverlaters. We hebben de leerlingen de
website laten zien en het advies gegeven hier regelmatig op te kijken.
BLOON
Voor de leerlingen van groep 7-8 hebben we een account aangemaakt op www.bloon.nl
Via deze site kunnen de leerlingen hun woordpakketten oefenen en we zullen daar ook
andere woordlijsten op plaatsen die geoefend kunnen worden, zoals “topo” namenlijsten.
De leerlingen hebben in hun nieuwe agenda de inlog-gegevens genoteerd. Wij kunnen nu
online bekijken wie daadwerkelijk goed oefent en hoe de vorderingen zijn.
Er staan telkens maximaal vier woordlijsten klaar om te oefenen. Het kan ook zijn dat
uw kind nog een ouder pakket moet herhalen.
De woordpakketten worden vanzelfsprekend ook op school geoefend en maken vanaf nu
deel uit van de weektaak.
HTEN VAN DE OR / MR
BERICHT VAN DE GMR WESTERWIJS

2 Vacatures GMR Oudergeleding
2 vacatures binnen de GMR van Westerwijs

De krimp binnen het onderwijs in onze regio gaat razendsnel. Doordat er steeds minder
leerlingen zijn, worden scholen gedwongen om te fuseren of zelfs om te sluiten. Het is
daarom van groot belang dat ouders meepraten, meedenken en meebeslissen. Dit is
maar een voorbeeld van wat jij als lid van de GMR kunt betekenen voor alle scholen
binnen Westerwijs.
De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) vertegenwoordigt zowel ouders
als personeelsleden van de scholen van Westerwijs. Op een aantal beleidsterreinen
heeft de GMR instemmingsrecht, op anderen terreinen adviesrecht. Beslis mee over de
toekomst van het onderwijs in onze regio.
Kom in actie en geef je vandaag op als lid van de GMR van Westerwijs!
Aanmelden kan tot 1 november 2015.
Voor meer informatie over de vacatures en aanmelding kan je terecht bij:
Maarten de Vuijst
Telefoon: 06-12814873 Mail: maarten@devuijst.name

ALGEMENE BERICHTEN
Beste ouder(s) of verzorger(s),
Humanitas organiseert sinds jaar en dag de Sint Nicolaasactie in december.
Via fondswerving en gemeentelijke subsidies komt er geld binnen voor deze actie.
Dankzij deze financiële steun en de geweldige inzet van vrijwilligers worden
Sinterklaascadeaus aangeschaft voor kinderen van 0 t/m12 jaar, waarvan de
ouders/verzorgers in een financieel moeilijke situatie zitten.
Mocht u denken hiervoor in aanmerking te komen dan kunt u een formulier invullen en
deze naar ons opsturen. (cadeaus niet duurder dan € 10,-)
Deze formulieren liggen op school en u kunt ze downloaden via onze website:
www.humanitas.nl/afdeling/westerkwartier
Als u zorgt dat de antwoordstrook van het formulier vóór 8 november 2015 bij ons
binnen is, zorgen wij dat de cadeaus tijdig bij u worden thuisbezorgd.
Met vriendelijke groet,
Humanitas, afd. Westerkwartier.

