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

Rommelpiet
Tjonge, wat een toestand vanmorgen !!! Wat een rommel !!! Het was wel overduidelijk
dat de Rommelpiet Het Kompas en de Klister in het nieuwe gebouw heeft kunnen vinden.
Alle kinderen; bedankt voor jullie hulp bij het opruimen. Gelukkig hebben de Pieten en
Sinterklaas ook voor iedereen een presentje achtergelaten, waar we heerlijk van
konden genieten.
Het oude Kompas
Heeft u het al gezien? Het oude gebouw van Het Kompas wordt nu toch echt gesloopt.
Bij deze een indruk van de werkzaamheden.

Fietscontrole (herhaling)
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 eventuele herkeuring vindt plaats op 30 november.

NIEUWS VAN DE BINDING
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Vol verwachting klopt ons hart……
Sinterklaas is weer in het land!
Het is een spannende, leuke tijd voor het hele gezin. Ook op school schenken wij
natuurlijk volop aandacht aan de Sint, zijn Pieten en de tradities rondom het
Sinterklaasfeest. Ook dit jaar volgen we de verhaallijn volgen van het
Sinterklaasjournaal. Onze activiteiten zullen aansluiten op de gebeurtenissen in het
Sinterklaasjournaal. De kinderen hebben dan helemaal het gevoel dat zij actief
deelnemen aan het Sinterklaasfeest. Voor zover mogelijk zullen we op school naar de
uitzendingen kijken. Wij zouden het fijn vinden als de kinderen thuis ook mogen kijken:
de uitzendingen zijn elke dag om 18.00 uur op NPO3.
Via de computer zijn de afleveringen terug te kijken op: www.sinterklaasjournaal.nl
Op de website van het Sinterklaasjournaal is van alles te zien, te horen en te doen.
Iedereen veel plezier in deze leuke en gezellige Sinterklaastijd!
Rommelpiet
Afgelopen nacht is de rommelpiet in 'De Binding' geweest, nou dat hebben we geweten!
Op school troffen we een zeer grote ravage aan, gelukkig waren de kleuters van groep 1
en 2 zo flink en hadden ze alles in no-time weer opgeruimd. Olé! In groep 1 had Piet een
glijbaan gemaakt; deze moest natuurlijk eerst getest worden, voordat hij werd
opgeruimd. Ook waren er “smiley’s” op het bord getekend; groep 1 had
namelijk schoenen gezet met lachende gezichtjes erop en dit werkt blijkbaar
aanstekelijk!. De schoen met inhoud ging vandaag mee naar huis. Misschien mogen ze
hem thuis ook nog eens gebruiken.....

In groep 2 was een heus voetspoor van Piet, dat met een omweg leidde naar het haardje
waar onze klassenschoen stond. Deze was gevuld met een lekkere traktatie en een leuk
cadeautje.

Stagiaire
Morgen begint Jarnick Gjaltema met zijn stage als onderwijsassistent bij ons op school.
Op de donderdagochtend in groep 1/2 en ‘s middags in een andere groep. Meester
Jarnick van harte welkom, we wensen je een plezierige en leerzame tijd bij ons toe !
NIEUWS UIT GROEP 3-4
Sinterklaas is weer in het land! En veel kinderen hadden al iets in hun schoen gekregen!
Snoepgoed, chocolade en cadeautjes. Wist u dat Sinterklaas gek is op Playmobil? Veel
kinderen hadden namelijk Playmobil in hun schoen.
Maandagochtend werden we verrast met een goocheltruc van Stan. Hokus pokus pilates
pas en de ringen zitten vast! Knap gedaan, Stan!
Mika had een ongelukje met zijn hand gehad. Zijn hand zit nu in het verband. Sterkte,
Mika!
Groep 3:
We oefenen druk met splitssommen. Dit is nodig om straks de sommen goed en snel te
kunnen maken.
En? Heeft uw kind u al voorgelezen? Er zijn al heel wat letters aangeleerd. Wie gaat de
komende week zijn papa of mama een stukje voorlezen?
Groep 4:
Wij oefenen druk met het springen op een lege getallenlijn. Ook hebben we druk
geoefend met hoofdrekenen, zodat we sommen snel en goed kunnen uitrekenen.
Bij begrijpend lezen oefenen we een toets. De grote vraag is steeds: hoe pakken we een
opdracht aan? Woordpakket 8 is afgerond.
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Taal/Spelling
Afgelopen week zijn er taaltoetsen en controledictees geweest, dat was een hele klus
voor de leerlingen. Inmiddels zijn we al weer gestart met een nieuw blok. In groep 5
zijn we bezig met "ook-zo-woorden"; woorden met de "stomme" e, met aan het begin

ver- of be- en woorden met aan het eind -el, -er of -en. In groep 6 wordt er geoefend
met de werkwoordspelling. Wat moet er in de verleden tijd achter de ik-vorm (stam)
van het woord, de of te. ´t kofschip wordt behandeld. Bijv. "Gisteren wachtte hij op de
bus" of "Jij raadde gisteren het goede antwoord". Best al wel lastig dus. Thuis ook
oefenen helpt hierbij. De woordpakketten staan weer op de site.
Tafel van 9
Volgende week donderdag 26 november wordt de tafel van 9 getoetst. Daarna gaan we
alle tafels door elkaar oefenen.
Succes met oefenen!
NIEUWS UIT GROEP 7-8
Verhalend ontwerpen in de GVO les
Groep 7 en 8 is tijdens de GVO lessen bezig geweest met een verhalend ontwerpen
project, genaamd:” Nova Zembla in Groenland.”
Bij verhalend ontwerpen wordt een verhaal gebruikt als basis. De kinderen gaan mee in
het verhaal en worden zo uitgedaagd op zoek te gaan naar informatie. In dit verhaal
gaat het om een krantenbericht over het plaatsje Quanaaq boven in Groenland. De
winter is er eerder ingetreden dan verwacht en nu liggen er nog drie grote schepen
voor anker. Deze schepen moeten daar helaas overwinteren. De kapiteins van de
schepen laten nu hun familie overkomen, om met hen de winter in Groenland door te
brengen. De drie schepen zijn resp. een baggerschip uit Delfzijl, een containerschip uit
Haifa, Israël en een tanker uit Koeweit.
De kinderen hebben in groepjes de gezinnen van die schepen gemaakt.
De kinderen van die gezinnen mogen naar de plaatselijke basisschool. De kleine
basisschool krijgt nu plotseling te maken met veel nieuwe kinderen en hun verschillen in
cultuur en godsdiensten. De kinderen hebben van hun land en godsdienst ( Christendom,
Jodendom en de Islam) een muurkrant gemaakt om elkaar hierover te informeren.
Uit respect voor hun geloofsovertuiging mogen de schipperskinderen twee schooldagen
vrij nemen om een voor hen belangrijk religieus feest te vieren. Maar welke feesten
worden er gevierd en welke zijn belangrijk genoeg om vrij voor te nemen? Er kwam een
feestenkalender met alle data van het komende jaar.
Dit is een speelse manier om de kinderen kennis te laten maken met de drie
monotheïstische wereldgodsdiensten. Het is ook een manier om de dialoog aan te gaan.
Aan hun enthousiasme was te merken hoe leuk ze het vonden.
Met vriendelijke groet,
Tjarda Nieuwenhuis
Verschillende activiteiten
 Met techniek moesten groepjes een "parachute" ontwerpen waarmee een ei uit
het raam geworpen kon worden en bij landing heel zou blijven. En dat is vorige
week opnieuw gelukt !!! Hartelijk dank, team Jilco !!!
 Met tekenen werken we aan een replica van de vaas met bloemen van Van Gogh.



Op vrijdag 13 november deden we mee met het Nationale Schoolontbijt. Het was
gezellig, onder het knapperend haardvuurtje op het digibord.

Van deze activiteiten hebben we ook enkele foto's;

Website
Er is weer informatie over het voortgezet onderwijs bijgewerkt op de website van Het
Kompas. Kijken jullie er gauw naar?
HTEN VAN DE OR / MR
BERICHT VAN DE OR / MR
ALGEMENE BERICHTEN

Week van de open muzieklessen van Stichting Muziekonderwijs Grootegast
Data: 21 t/m 27 november 2015
Vakgebieden: Algemene Muzikale Vorming (AMV), Hout—en
koperen blaasinstrumenten, Toets– en snaarinstrumenten,
Slagwerk en Zang.
Heeft uw kind en/of u zelf belangstelling voor muziekles?
Bezoek dan onze open lessen in de bovengenoemde week. Verdere
informatie vindt u op: www.muziekonderwijsgrootegast.nl en op de
facebookpagina van Stichting Muziekonderwijs Grootegast.
Jappie Kuipers (coördinator SMG)

SINTERKLAAS IN OPENDE
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.

