NIEUWSBRIEF OBS HET KOMPAS
NR. 11 / 2015-2016
Verbindingsweg 4
9865 TE Opende
tel. 0594-659522
kompas@westerwijs.nl

AGENDA (ALGEMEEN)
EN
2 november
13 november
19 november

Hoofdluiscontrole DA (A
Nationaal Schoolontbijt
Zakelijke Ouderavond
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Zakelijke ouderavond
Mede namens de OR en MR nodig ik u van harte uit voor de zakelijke ouderavond op
donderdag 19 november. De uitnodigingen hiervoor zijn via de leerlingen mee naar huis.
Vergeet u niet uw opgavestrookje in te leveren?
Mogelijk heeft u, naast de vaste agendapunten, aanvullende vragen voor de OR of MR.
Die kunt u ook via dat strookje kenbaar maken.
NIEUWS VAN DE BINDING
Schoolplein
In de herfstvakantie is het klim- en klautertoestel geplaatst. Wat hebben de kinderen
een plezier !!! Ook de kleuters konden even mee genieten. Het hekwerk bij het
kleuterplein wordt binnenkort vernieuwd. Gisteren is er een extra berging geplaatst op
het kleuterplein.
In november worden er nog verschillende bomen rondom de school geplant.
Verder zijn er verschillende verkeersborden geplaatst rondom de school.
Let u er allen op ?!
Zoen en zoefzone
Het Kompas heeft al enkele ouders voor de verkeerscommissie. Onze enorme dank
daarvoor ! We wachten nu nog op een delegatie van De Klister zodat we echt van start
kunnen.
Ondertussen merken we steeds vaker op dat onze ouders op het wegdek van de zoenen zoefzone staan met hun fietsen. Wij verzoeken iedereen dringend op het schoolplein
de kinderen op te wachten, zodat het wegdek veilig door automobilisten en

taxi-chauffeurs te berijden is !!! Zou u die informatie ook met oppas-moeders en
grootouders willen delen?
Sneeuwploeg
Voor de dagen dat er sneeuw ligt, zijn we op zoek naar ouders die sneeuw willen vegen
op het plein. Interesse? U kunt zich aanmelden bij Ineke Schouwstra (obs Het Kompas
of Richard Knol (cds de Klister).
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Herfst in groep 2
Aan de hand van het prentenboek “Noten”van Paula Gerritsen ontdekken en leren de
kinderen alles wat met de herfst te maken heeft.
Dit boek gaat over Muis, die in de gaten heeft dat het
herfst is. Ze gaat op pad met haar rode jas met grote
zakken, om bij de notenboom noten te verzamelen.
Onderweg komt Muis allerlei dieren tegen die haar
waarschuwen om terug te gaan, voor de storm losbarst,
maar Muis luistert niet. Precies op het moment dat het
keihard begint te waaien bereikt Muis de notenboom. Moe
van de reis verstopt ze zich in een holletje en valt in slaap.
Als ze wakker wordt, doet Muis een treurige ontdekking:
alle noten zijn verdwenen…. Verdrietig sjokt ze terug naar
haar huisje in het duin. Daar wacht haar een grote
verrassing, want waar zijn de noten naartoe gewaaid...?
Precies!
Deze week komt de letter h van herfst in de lettermuur.
Gevraagd voor groep 1
Wilt u uw kind een plastic (b.v frisdrank) fles meegeven? We gaan deze gebruiken om er
een lampion van te maken.
Ook zijn we inmiddels alweer bijna door onze plastic tasjes heen, als U thuis nog een
paar over hebt dan houden we ons van harte aanbevolen.
Alvast bij voorbaat dank.
De kinderen van groep 1 hebben gisteren
even buiten gespeeld op het grote schoolplein !
Wij wilden het nieuw geplaatste klimrek en de
duikelstangen ook weleens uit proberen en wat
bleek? Wat hebben ze genoten en het is zeker
voor herhaling vatbaar! Ook werd de hardrenbaan
nog fanatiek getest. Jarno Drent en Laurens
Nijboer kwamen met glans over de
eindstreep gerend maar ook de andere kinderen

volgden op kleine afstand. Helaas voor juf Vera, zij werd door iedereen
voorbij gerend.....
NIEUWS UIT GROEP 3-4
Iedereen van groep 3/4 heeft heerlijk genoten van een weekje herfstvakantie. Er zijn
door verschillende kinderen allerlei leuke activiteiten gedaan in de vakantie: naar het
zwembad, naar de bioscoop, een bezoekje aan de dierentuin, naar een pretpark, door
het bos fietsen, lekker eten bij McDonalds. Maar ook 'gewoon' lekker samen met een
vriendje spelen. Sommige kinderen mochten zelfs wat later naar bed, omdat het
vakantie was.
Andere kinderen vierden een feestje, omdat zij in de vakantie jarig waren. Nog van
harte gefeliciteerd Danique, Kim en Daniëlle!
Nora heeft in de vakantie haar zwemdiploma A behaald. Van harte gefeliciteerd!
Het was maandag even weer wennen, maar gelukkig konden we snel de draad van het
werken op school weer oppakken.
Groep 3
De kinderen van groep 3 hebben de letter 'z' geleerd van zeep. Verder hebben zij de
lastige schrijfletter 'b' geoefend. Pfff... omhoog, lusje maken, met een rechte rug naar
beneden, dan een boogje maken en niet het haakje vergeten! Gelukkig hebben we goed
kunnen oefenen met deze lastige schrijfletter.
Bij het rekenen oefenen we met splitsen en klok kijken hele uren.
Groep 4
De kinderen van groep 4 hebben van blok 2 van begrijpend lezen een toets gehad. En
het controledictee van blok 1 van spelling is afgenomen.
Bij rekenen hebben we deze week gewerkt met de begrippen meter, halve meter,
handspan, meten met andere maten, lengte, breedte en hoogte. We mochten met een
meetlat zelf ook gaan meten. Hartstikke leuk! We hebben ook sommen geoefend zoals
58 + 20 = en 58 + 19 =. Het gaat er dan om dat je eerst de handige, makkelijke som
uitrekent en dat je dan de moeilijkere som handig kunt uitrekenen. Nou, dat was best
nog wel pittig.
We gaan deze week starten met woordpakket 6. Als je thuis wilt oefenen, dan vind je
het woordpakket op de website van school.
We willen Tim Bos donderdag veel sterkte wensen, want dan worden zijn keel- en
neusamandelen verwijderd. Heel veel beterschap, Tim!
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Toets Engels
Op dinsdag 3 november wordt in groep 6 de eerste toets voor Engels afgenomen. De
leerlingen hebben hun Engelse woordpakket op dinsdag mee genomen naar huis. Het
thema van deze toets is "tijd". We zijn ondertussen met het volgende thema gestart en
dat gaat over "familie".

Spelling
Deze week oefent groep 5 met woorden met aai, ooi en oei (op de site: blok 2,
woordpakket. 8). Voor groep 6 staat het oefenen van woorden met de letterzetter
(verdubbeling van de medeklinker) en de letterro(o)ver op het programma.
Afsluiting Kinderboekenweek
Als afsluiting van het kinderboekenweekthema "Raar maar Waar" zijn we in de klas
bezig geweest met allerlei proefjes. De leerlingen leken wel jonge onderzoekers en
ontdekten wat bepaalde stoffen bij elkaar voor een reactie geven of wat de invloed is
van warm water wanneer je iets wilt oplossen. Er is enthousiast gewerkt.

Meer foto’s kunt u in ons fotoalbum op de website bekijken
November Tafelmaand
In de maand november gaan we intensief met de tafels van vermenigvuldiging aan de
slag. Voor volgende week woensdag staat de tafel van 6 op het programma. We vragen
de tafel door elkaar en ook andersom, dat betekent: het antwoord wordt gegeven en
welke som hoort daarbij? 42 = . x 6
NIEUWS UIT GROEP 7-8
Logeren
Juf Ineke is in de herfstvakantie naar de
USA geweest en leerde daar Humphrey
kennen. Humphrey is een muis en spreekt
alleen maar Engels. Met de klas hoopt hij
leuke avonturen te beleven. Ook zijn er
over Humphrey boeken geschreven door
Betty G. Birney. Daarvan hebben wij nu
twee mooie exemplaren in ons bezit.
Humphrey gaat graag logeren bij onze
klasgenoten. Daar zit natuurlijk wel een
educatief tintje aan vast; de leerlingen
kunnen dat thuis goed uitleggen. Deze week gaat Humphrey logeren bij Emma. Veel
plezier, Emma en Humphrey !!!

Toets Engels
Op maandag 2 november wordt toets afgenomen voor Engels. De woordpakketten zijn
op papier mee naar huis en staan tevens opgeslagen op de website van onze school; in de
map van groep 7-8. Het thema van deze toets (nr 2) is "tijd". We zijn ondertussen al
gestart met het volgende thema "familie".
Afwezig
Op dinsdag 3 en 10 november is juf Ineke afwezig. Meester Johan geeft dan les aan
groep 7-8.
Website
Wilt u regelmatig de website van onze school in de gaten houden voor aanvullend
nieuws? In de map van groep 7-8 houden we recente informatie bij, zoals informatie
over het voortgezet onderwijs.
Kijk op www.hetkompas-opende.nl / groepen / groep 7-8
HTEN VAN DE OR / MR
BERICHT VAN DE OR / MR
ALGEMENE BERICHTEN
THUISGEBRUIK OEFENSOFTWARE AMBRASOFT
Op school oefenen de leerlingen de taal-, reken- en leesvaardigheden met de
oefensoftware van Ambrasoft. Uw kind kan thuis gratis verder oefenen met deze
software van school.
Vorig schooljaar hebben alle leerlingen een brief mee naar huis gekregen met daarin de
activeringscode van Ambrasoft. Een groot aantal ouders heeft deze code al
geactiveerd. De nieuwe leerlingen op onze school krijgen deze week een brief mee met
een activeringscode, zodat ook zij aan de slag kunnen gaan. Heeft u de activeringscode
van vorig jaar nog niet geactiveerd en bent u de code kwijt? Neemt u dan even contact
op met juf Feikje f.devries@westerwijs.nl of met leerkracht van uw kind. Er kan dan
een nieuwe code worden uitgeprint.
Wilt u meer weten over het programma Ambrasoft of u heeft vragen over het
thuisgebruik, dan verwijzen wij u graag naar www.ambrasoft.nl/thuis
NATUURWERKDAG 2015
IVN Grootegast e.o., Staatsbosbeheer en de Kuzemerkooi gaan op zaterdag 7 november
a.s. samen meedoen aan de landelijke Natuurwerkdag 2015.
Het is goed dat we tenminste één keer per jaar stilstaan bij de natuur om ons heen om
daarin allerlei werkzaamheden te doen. Vele vrijwilligers helpen mee en voeren allerlei
klussen uit die door de groene terreinbeheerders eenvoudigweg niet gedaan kunnen
worden. Het is maatschappelijk een goede zaak dat ook de burgers betrokken worden
bij de natuur. Wij leven immers in en van die natuur. Landschapsbeheer Nederland
heeft bij dit evenement de landelijke organisatie.

Op regionaal niveau organiseren IVN en Staatsbosbeheer de Natuurwerkdag op
Trimunt aan de Kloosterweg bij Opende. De werkzaamheden zijn: verwijderen van de
Amerikaanse vogelkers, rooien van berkjes en grove den op een stukje heide en andere
opruimwerkzaamheden. Stichting Kuzemerkooi heeft op deze dag diverse leuke klussen
in de aanbieding rondom de kooiplas.

Op beide locaties beginnen we om 10 uur. Bij Trimunt vanaf de parkeerplaats van
Staatsbosbeheer aan de Kloosterweg. Bij de Kuzemerkooi vanaf ingang Langewolderweg
10, Oldekerk.
IVN Grootegast e.o. zorgt voor de catering (ook de lunch) en Staatsbosbeheer voor de
materialen. Ook de Stichting Kuzemerkooi voorziet de deelnemers van zowel de lunch
als materialen. Op beide locaties is ook de jeugd vanaf 8 jaar van harte welkom. Mocht
u zelf snoei-materialen hebben, neem het dan gerust mee. De werkzaamheden duren tot
15.00 uur.
Meldt u bij voorkeur aan via www.natuurwerkdag.nl
Op deze site ook algemene informatie.
Aanmelden kan ook bij de locaties:
Voor Trimunt bij hwoltjer@home.nl (of 0594-613253)
en voor de Kuzemerkooi bij www.kuzemerkooi.nl
U bent van harte welkom en we maken er een nuttige en gezellige dag van.

