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Nationaal Schoolontbijt
Zakelijke Ouderavond
Sinterklaasfeest
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Hoofdluiscontrole
Er zijn geen hoofdluizen gevonden !!! Dank voor de controle, beste hoofdluis(groot)moeders !!!
Nationaal Schoolontbijt
Op vrijdag 13 november doen wij mee aan het Nationaal
Schoolontbijt. Wij vinden het belangrijk om aandacht te
schenken aan een ontbijt als goede start van de dag. Alle
leerlingen eten deze ochtend gezellig samen op school en
krijgen een gezond ontbijt aangeboden. Willen de kinderen
deze ochtend een bord, bestek en beker meenemen?
Informatie over het Nationaal Schoolontbijt kun u lezen in
de folder, die als extra bijlage met deze nieuwsbrief
verstuurd wordt.
Verjaardagen
Via de OR bereikten mij vragen over de verjaardagen van de leerlingen. Met ingang van
dit nieuwe schooljaar gaan de leerlingen niet meer de klassen rond. Zoals ik eerder
geschreven heb, heeft dat alles te maken met de wisselende pauzes van de groepen. We
hebben niet meer, zoals voorheen, een gezamenlijk pauzemoment.
Wanneer de leerlingen nu, met dit nieuwe rooster, de klassen rond zouden gaan, is de
kans erg groot dat ze onder een instructiemoment in de klas komen.
Dat vinden we geen wenselijke situatie.
Vandaar dat de leerlingen nu alleen in de eigen groep trakteren. De verjaardagskaart
wordt door alle collega's ondertekend en we hebben de voorraad stickers aangevuld om
de kaart nog feestelijker te maken. Bovendien mogen alle jarige kinderen een cadeautje

bij mij uit de schatkist uitzoeken. Ook deze schatkist heb ik weer aangevuld met leuke
cadeautjes. Zelfs gekocht in Amerika !!!
We hebben echt aandacht voor uw jarige kind... !!!
Uw kind moet zelf wel mee helpen onthouden dat de kaart en het cadeautje vlot mee
naar huis gaat...
Extra oudercontact
De ouders van leerlingen uit groep 3 worden binnenkort door juf Grietje uitgenodigd
voor een extra oudercontact. Zij kiest daarvoor omdat er in deze startfase van groep 3
zo vreselijk veel nieuwe vaardigheden geleerd worden.
Indien andere ouders ook een extra oudercontact-moment wensen, kunnen zij dat
kenbaar maken bij de leerkracht.
NIEUWS VAN DE BINDING
Het hekwerk rondom het kleuterplein is gereed. Wij zijn er erg blij mee !
Ook op het grote plein is een speeltoestel toegevoegd.

Op dinsdag 10 november vergaderen beiden teams met elkaar over lopende zaken in en
rondom De Binding.
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Flip de Beer
Vorige week vrijdag tijdens het Moment van de Maand was er een speciale gast! Flip de
Beer! Toen juf Ineke in de herfstvakantie naar New York ging kwam ze Flip tegen op
Schiphol. Hij was op zoek naar een logeeradres en wilde heel graag weer eens bij de
kleuters van Het Kompas logeren. Dat kon natuurlijk geregeld worden, maar eerst
mocht Flip met juf Ineke mee naar New York!! Hij heeft daar al prachtige avonturen
beleefd, die in zijn logeerschrift staan. Hij heeft de eerste logeerpartij in Opende
inmiddels gehad en hij blijft net zo lang bij ons, totdat hij bij iedereen een keer heeft
gelogeerd. Daarna gaat hij weer terug naar zijn eigen papa en mama. Wij wensen
iedereen veel plezier met Flip en lezen de verhalen graag in het schrift, wat in zijn
logeerkoffer zit.

Flip in het vliegtuig

In het American Museum of Natural History

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Nog een weekje en dan is het zover: Sint Maarten. We zijn vorige week al begonnen met
het knutselen van onze lampion. Knippen, plakken tekenen en nog weer eens knippen en
plakken.... Het wordt prachtig!
Groep 3:
Hoera, we zijn begonnen met kern 4. Het begon allemaal met een spannend verhaal over
een oma en een paar kinderen die op avontuur gingen, maar ze helaas raakten zij
verdwaald. Gelukkig was er een boer, die hen weer thuis bracht. In het verhaal kwamen
allerlei woorden voor, die wij de komende weken weer gaan leren lezen.
Groep 4:
Halveren, het dubbele, groepjes maken, optel- en aftreksommen tot en met honderd...
Het was hard werken met rekenen. We oefenen ook veel met hoofdrekenen. We hebben
een soort bordje en een stift en als juf op het digibord een som heeft laten zien, dan
schrijven wij het antwoord op. En we zijn natuurlijk apetrots als het antwoord goed is.
Ook zijn we met spelling bezig met woorden die beginnen met f- en v-. Wanneer schrijf
je nu een f en wanneer een v? We hebben geleerd om van deze woorden een foto maken
in ons hoofd, zodat we weten hoe je vorst, fris en fiets moet schrijven. Thuis ook even
oefenen. We zijn met woordpakket 7 aan het oefenen.
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Toetsen
Er wordt hard gewerkt door de leerlingen in groep 5 en 6. We zijn dan ook al weer
aangekomen bij de toetsen van blok 2 van taal en spelling. De signaleringsdictees van
spelling zijn inmiddels afgenomen en worden morgen mee naar huis gegeven, deze
hoeven niet terug naar school.
Het zou fijn zijn wanneer U samen met uw kind nog even kijkt naar de woorden die fout
zijn geschreven, zodat er bij het controledictee niet weer dezelfde fouten worden
gemaakt. Op school zijn we ook druk met herhalen en verrijken.
Het controledictee van groep 5 is op dinsdag 10 november en het controledictee voor
groep 6 is op woensdag 11 november.
De signaleringstoetsen voor taal zijn op vrijdag 6 november (groep 5) en maandag 9
november (groep 6).

De controletoetsen op vrijdag 13 november (5) en maandag 16 november (6).
Tafels
Woensdag 11 november wordt de tafel van 7 getoetst.
NIEUWS UIT GROEP 7-8
Toets geschiedenis
Op donderdag 12 november maakt groep 7-8 de geschiedenis-toets. Het huiswerk en de
samenvatting worden morgen meegegeven. De leerlingen hebben vorige week al een
notitie in hun agenda geschreven over deze toets.
Foto's
Ook groep 7-8 heeft allerlei techniekproefjes gedaan als afsluiting van de
Kinderboekenweek. We hebben nog niet alle proefjes kunnen doen, dus vrijdag
vervolgen we het circuit. Het groepje van Hilko, Mike en Marten Jan heeft als eerste
een rauw ei uit het raam laten vallen, zonder dat het brak. De foto's staan op de
website, in het mapje van groep 7-8.
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Sint Maarten
Ook dit jaar wordt er een lampionnenoptocht georganiseerd in Opende; de kinderen
kunnen zich woensdagmiddag 11 november verzamelen bij “de Binding”. De aanvangstijd
is op dit moment nog niet bij ons bekend. Zodra we het tijdstip weten, zullen we dit
plaatsen op het mededelingenbord bij de ingang en op onze website.

Sinterklaasvoorstelling in het Barontheater
Het wordt een spannend jaar voor Piétro, ze mag namelijk voor het eerst mee naar
Nederland. Grote Piet vond haar nog wat aan de jonge kant, maar Sinterklaas vond dat
de tijd rijp was voor dit jonge, ijverige Pietje.
Eenmaal in Nederland blijkt Grote Piet toch gelijk te hebben (zoals altijd); Piétro is nog
te jong (of eigenlijk te klein) om over de daken te gaan. Piétro is ontroostbaar en maakt

plannen om terug te reizen naar Spanje. Lukt het Grote Piet nog om op tijd een
oplossing te vinden?
Op grote hoogte is een familievoorstelling voor iedereen van 3 tot 106 jaar en heeft
een speelduur van ruim 45 minuten.
Met “Op Grote Hoogte” levert Blinder wederom een volledig nieuwe
Sinterklaasproductie die de theatrale wereld op zijn kop zet.
Voor alle kinderen is er een attentie.
Zondag 22 november
Aanvang: 14.30 uur
Entree € 5,00

