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Nationaal Schoolontbijt
Fietscontrole VNN - groep 5/6 en 7/8
Eventueel hercontrole van de fietsen - groep 5/6 en 7/8
Sinterklaasfeest
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Nationaal Schoolontbijt
Op vrijdag 13 november doen wij mee aan het Nationaal Schoolontbijt.
Vorige week is informatie hierover met de nieuwsbrief meegestuurd. Willen
de kinderen deze ochtend een bord, bestek en beker meenemen?
Bibliotheek
Erg blij zijn wij met Joukje Scholte. Zij gaat ons opnieuw helpen met de uitleen uit de
bibliotheek op school. Joukje verstaat de kunst de bieb netjes en geordend te houden.
Maar belangrijker nog; zij kent het assortiment boeken en weet op een fijne manier
kinderen te stimuleren mooie boeken uit te zoeken. Deze persoonlijke aandacht in onze
bieb wordt zeer gewaardeerd, door de kinderen en het team. Joukje start volgende
week met de uitleen.
Zakelijke ouderavond
Zie notitie OR / MR betreffende de zakelijke ouderavond dd 19 november 2015.
Fietscontrole
De leerlingen van groep 5/6 en 7/8 hebben kort geleden allemaal een boekje ontvangen
over de fietscontrole. Dinsdag 24 november is het zover. Alle fietsen worden
gecontroleerd en plus- en minpunten worden geregistreerd. Daarvan krijgen de
leerlingen een kaartje mee naar huis. Mankementen worden geacht thuis te herstellen.
De eventueel herkeuring vindt plaats op 31 november.

NIEUWS VAN DE BINDING
Pleinregels
Gisteren hebben de teams van cds De Klister en obs Het Kompas weer met elkaar
vergaderd. We zijn er trots op te kunnen meedelen dat heel veel gezamenlijke
momenten en activiteiten goed verlopen.
Waar we nog een keer de aandacht op willen vestigen is het fietsen op het plein. De
ruimte binnen de zwarte hekken is plein tussen 8.15-14.30 uur. Er mag hier dan niet
gefietst worden. Niet door de leerlingen, maar ook niet door de ouders.
Op donderdag en vrijdag zijn de onderbouwgroepen eerder vrij dan de bovenbouw.
Terwijl de jonge kinderen naar huis gaan, hebben de oudere kinderen pauze op het plein.
Ook dan moet er dus beslist niet gefietst worden op het plein.
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom op school
Vandaag op 11 november is Eline Kuipers 4 jaar geworden! Van harte gefeliciteerd Eline
en een gezellige verjaardag toegewenst! Eline is al een paar keer op bezoek geweest en
vanaf 13 november komt zij iedere dag bij ons op school. Wij wensen Eline een leerzame
en leuke tijd toe bij ons op Het Kompas!
Lighthouse
De komende tijd hebben we het Lighthouse weer in onze groepen. Dit Lighthouse is van
de Stichting Westerwijs en kan door de scholen geleend worden. Het is een
“computertoren” met een beamer; waarmee je een interactieve afbeelding op de vloer
projecteert. De kinderen hebben er al heel enthousiast mee gewerkt!

Nieuwsgierig geworden? Kom gerust even kijken!
Afronden thema Herfst
Deze week ronden we het thema Herfst af en dan gaan we ons langzaam aan
voorbereiden op het Sinterklaasfeest. Ook dit jaar zullen we de verhaallijn van het
Sinterklaasjournaal volgen. In groep 2 komt de letter l van lampion in de lettermuur.

Oproepje voor ouders van de kinderen uit groep 1
Nog even wachten en de goede Sint is weer in het land.... Wij willen straks graag op
school onze schoen gaan zetten en hiervoor
vragen wij uw kind één oude (veter)schoen mee te geven van zichzelf, zodat hij/zij deze
mag gaan verven en versieren.
NIEUWS UIT GROEP 3-4
De lampionnen zijn klaar! De kastelen met ridders, prinsessen, spoken en vleermuizen
zijn prachtig geworden. We wensen iedereen heel veel plezier met het Sint Maarten
lopen.
Groep 3:
Wist u dat wij al heel ver zijn met kern 4? Heel veel letters van de nieuwe woorden
kennen we al van de andere kernen. Hierdoor kunnen we al heel snel het nieuwe woord
lezen. Ook door het oefenen met ons Veilig en Vlot- boekje en het leesboekje leren we
heel veel woorden lezen.
Ook het schrijven van de deftige letters gaat steeds beter. We snappen beter dat we
netjes tussen de regels moeten blijven schrijven en we oefenen natuurlijk ook veel!
Groep 4:
Maandag hebben we een taaltoets gemaakt over blok 2. We moesten wel 8 bladzijden
maken! Gelukkig hoefden we bij de opdrachten alleen maar een letter in te vullen. In de
toets werd naar de betekenis van woorden gevraagd. Een deftig woord hiervoor is
'woordenschat'. Verder moesten wij weten wat een lidwoord is, een samenstelling, een
verkleinwoord en een zelfstandig naamwoord in het enkel- en meervoud. Knap toch?
Zullen onze papa's en mama's dit eigenlijk wel weten?
Bij begrijpend lezen maakten we kennis met een nieuw soort oefening. Er stonden in ons
werkboek 6 zinnen door elkaar. En wij moesten door de zinnen een nummer te geven, de
zinnen in de goede volgorde zetten. We kregen ook nog een goede tip: lees na het maken
van de opdracht de zinnen nog eens na. Klopt het verhaal? En we weten nu ook hoe
pindakaas gemaakt wordt!
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Toetsen
Op donderdag 12 november heeft groep 5 de rekentoets van blok 2, groep 6 heeft de
toets op vrijdag 13 november a.s.
Vandaag (woensdag) hebben de kinderen een samenvatting meegekregen van blok 3 van
Aardrijkskunde. Maandag aanstaande (16 november) hebben we de toets.
Rekenen
Het klokkijken blijft een aandachtspunt. Vooral een vraag als "Hoe laat was het 20
minuten geleden of hoe laat is het over een kwartier?" blijkt voor veel leerlingen lastig

te zijn. In groep 6 moeten kinderen dit beheersen. U kunt uw kind helpen door dit thuis
ook te oefenen. Bijv. "het is nu 8 minuten over 3, hoe laat was het 20 minuten geleden?
(evt. kunt U op school een klokje lenen). In groep 5 gaan we het komende blok met de
digitale tijd aan de slag en ook hier wordt bijv. gevraagd "Hoe laat is het over een half
uur?"
Tafels
Volgende week woensdag 18 november wordt de tafel van 8 getoetst.
Spelling
We beginnen a.s. vrijdag met een nieuw blok van spelling. Het gaat om woordpakket 9.
Groep 5 oefent woorden met de stomme e en groep 6 oefent de verleden tijd van de ik,
jij, hij/zij-vorm bij werkwoorden.
NIEUWS UIT GROEP 7-8
Toets geschiedenis
Op donderdag 12 november maakt groep 7-8 de geschiedenis-toets.
Controledictee
Op vrijdag 13 november maken de leerlingen van groep 7 en 8 hun controledictee. De
woordpakketten kunnen thuis eventueel nog extra geoefend worden via BLOON. De
kinderen hebben daarvoor allemaal een persoonlijke inlogcode.
Lootjes
Het staat ook al in alle leerling-agenda's beschreven, maar ook in deze nieuwsbrief voor
de zekerheid gemeld;
De leerlingen leveren hun verlanglijstje voor 3 december in, uiterlijk op vrijdag 13
november. Maandag 16 november gaan we lootjes trekken.
Een cadeautje mag niet meer kosten dan 6 euro.
HTEN VAN DE OR / MR
BERICHT VAN DE OR / MR
Zakelijke ouderavond
Wegens zeer geringe belangstelling is besloten de zakelijke ouderavond op 19 november
te annuleren. Vanaf maandag 23 november zal er bij Hedwig van Dellen of Katoriena de
Vries een map ter inzage liggen met daarin de financiële (jaar) verslagen van de OR.
De ouders die zich wel hebben aangemeld, hebben ondertussen persoonlijk bericht
gehad.
Voor de MR hebben zich geen kandidaten aangemeld. De huidige samenstelling van de
MR wordt gecontinueerd.

ALGEMENE BERICHTEN
GEZOCHT IN OPENDE: KUNSTWERK SINTERKLAAS
Van Sinterklaas hebben we vernomen dat onderstaande gouden lijst zoek is geraakt.
Helpen jullie mee zoeken? De vinder wordt beloond met 1000 pepernoten.

Op zaterdag 21 november 2015 is het weer zover. Sinterklaas komt weer in Opende,
deze keer komt de Sint om 9.30 uur aan bij Borger, Zoom 11 in Surhuisterveen! Het
vervoermiddel is dit jaar weer een grote bus van Dalstra. De kinderen van groep 1 en 2
mogen vanaf Borger meerijden met Sinterklaas. De Pieten van Sinterklaas zullen zorgen
voor de begeleiding van de kinderen.
De Sint is ongeveer om 10.00 uur in het Barontheater. Hier wordt de Sint verwelkomd
door het muziekkorps Vriendschap en kunnen de kinderen Sinterklaas toezingen of iets
vertellen.
Dit jaar is er na afloop de mogelijkheid om met een zwarte Piet op de foto te komen.
Papa of mama maken dan een foto met hun eigen mobiel/fototoestel.
Alle kinderen t/m 8 jaar zijn welkom en mogen bij het podium van Sinterklaas zitten.
Bij de Poiesz Opende liggen vanaf 28 oktober de kleurplaten weer
klaar, tot 17 november kunnen de kinderen deze weer inleveren, de
mooiste drie kleurplaten krijgen tijdens het Sinterklaasfeest een
prijs.

Voor de ouders: heeft uw kind het afgelopen jaar iets geks/leuks/spannends beleefd en
wil dit graag vertellen aan Sinterklaas, dan dit graag bij binnenkomst even melden aan
Wieb van der Wier, Alie Horinga of Klara van der Velde.
Voorstelling in Barontheater
Op zondag 22 november om 14.30 uur wordt er in het Barontheater de Sinterklaas
voorstelling 'Op grote hoogte' gespeeld. De entree voor deze voorstelling bedraagt
5,00 Euro per persoon.
Een speciaal weerbericht
Zweeft in november de mist op de hei, dan is de oktobermaand voorbij.
© Sinterklaasjournaal 10 november 2015

