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AGENDA (ALGEMEEN)
11 januari
12 januari
21 januari
16 februari
17 februari
18 februari
18 en 22 februari
26 februari
26 febr. t/m 4 maart

hoofdluiscontrole
19.30 uur; info-avond over voortgezet onderwijs
wilgen knotten groep 7-8 (onder schooltijd)
rapporten mee
margedag; leerlingen vrij!
OPEN DAG nieuwe ouders
oudercontactavonden
margedag; leerlingen vrij!
Voorjaarsvakantie
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Geachte ouders
Net als jullie heb ik vandaag ook weer de weerberichten gevolgd. Zoals deze berichten
nu zijn is het morgenochtend nog spiegelglad en is er tegen de middag grote kans op
ijzel, overgaand in regen en dooi. Daarmee is het ijs nog niet weg van de pleinen en
straten. De veiligheid voor kinderen, ouders en personeel is daarmee nog steeds niet te
garanderen. Ik heb net overleg gehad met Penta Primair en OPON (Noordenveld). Al
deze besturen houden morgen ook nog de deuren gesloten. Vrijdag zullen de scholen
naar verwachting weer open zijn.
Met vriendelijke groet,
Gerrit Rotman
Algemeen directeur a.i.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Gelukkig Nieuwjaar
Mede namens mijn teamleden wil ik jullie / u allen een heel goed 2016 toewensen.
Uitbreiding formatie
Onze kleutergroep 1 groeit gestaag en daardoor werd de combinatiegroep 1-2 te groot.
We hebben dit tijdig gemeld bij Stichting Westerwijs en vlak voor de kerstvakantie

kregen we groen licht… we mogen tot de zomervakantie een extra collega inzetten op de
maandagen. Op die wijze kan juf Feikje op maandag vrij krijgen en kan zij langer
doorwerken op de andere dagen van de week. En zodoende kunnen we groep 1-2 alle
dagen splitsen.
Binnen ons eigen team waren geen belangstellenden voor uitbreiding van taakomvang.
Binnen de vaste invallerspoule waren geen invallers beschikbaar. Maar het verheugt me
te kunnen zeggen dat we Kirsten Schouwstra (inderdaad… dochter van…) bereid hebben
gevonden op de maandagen les te geven aan onze groep 2. Kirsten werkt verder drie
dagen per week op School Lyndensteyn te Beetsterzwaag; een school voor chronisch
zieke en/of gehandicapte leerlingen.
Welkom in ons team, Kirsten !
Vrij door ijzel
Dank aan iedereen voor het verspreiden van het bericht dat wij, vanwege code rood, de
school dinsdag 5 januari moesten sluiten.
Alle middelen zijn ingezet om iedereen te kunnen bereiken.
Via social media en de website ging dat bovendien ook erg goed voor ons bericht over 6
januari.
Zojuist kwam het laatste nieuws voor donderdag 7 januari binnen. U heeft dit bericht
ook in deze mail en nieuwsbrief kunnen lezen. Het zijn bijzondere dagen. Maar heel
graag weer tot ziens op vrijdag 8 januari !!!

Melding hoofdluis
Deze week meldde een moeder van onze school dat er bij haar zoontje hoofdluis was
ontdekt. Controleert u allen ook uw eigen kinderen? Op maandag 11 januari controleert
onze hoofdluiscommissie ook alle kinderen.

NIEUWS VAN DE BINDING

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom juf Kirsten
Vanaf 4 januari werkt juf Kirsten Schouwstra op maandag in groep 2 en juf Feikje is er
de rest van de week. We hebben uitbreiding van formatie gekregen en de groepen
hoeven niet meer gecombineerd te worden. Hier zijn we superblij mee. Van harte
welkom juf Kirsten; we wensen je veel plezier bij ons op school!
Welkom in groep 1
Vrijdag 8 januari wordt Bente Hansma 4 jaar! Bente is al een paar keer op bezoek
geweest en vanaf maandag 11 januari komt zij iedere dag bij ons op school. Alvast van
harte gefeliciteerd Bente en een gezellige verjaardag toegewenst aanstaande
vrijdag! Wij wensen Bente een leerzame en leuke tijd toe bij ons op Het Kompas!
Nieuwjaar
In de kleutergroepen zijn we 2016 traditiegetrouw feestelijk begonnen! Tijdens een
gezamenlijke activiteit vierden we nog een keer oud en nieuw. Eerst gingen we aftellen
tot het 12 uur was en daarna begon het vuurwerk! Juf Vera schoot met een
confettiploffer en juf Feikje liet (buiten!) sterretjes branden. Tot slot aten we
slagroomsoesjes als oliebollen.
In groep 2 is er gepraat over goede voornemens en hebben de kinderen, samen met juf
Kirsten, deze goede voornemens bedacht.

Thema
De eerste weken van het nieuwe jaar, gaan we aandacht besteden aan het tijdsbesef.
We gaan in de klas werken over de dagen van de week, de maanden en de seizoenen
We oefenen de cijfers van de klok en de kinderen leren de tijdsduur in te schatten:
duurt het lang of kort en wat kun je allemaal doen binnen een bepaalde tijd?
We gaan een kalender maken en leren de letter t van tijd komt in de lettermuur van
groep 2.

NIEUWS UIT GROEP 3-4

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Windkracht
Volgende week, dinsdag 12 januari, start groep 5-6 met het muziekproject
“Windkracht”, verzorgd door Crescendo. Gedurende vijf lessen ervaren de leerlingen
allerlei facetten rondom muziek.
Op dinsdag 9 februari wordt het project afgesloten.
NIEUWS UIT GROEP 7-8
12 januari: kennismakingsavond VO
Op dinsdagavond 12 januari verwachten we alle leerlingen van groep 8 en hun ouders
voor de kennismaking met het voortgezet onderwijs, bij ons op school. VO Singelland
verzorgt die avond twee presentaties; één voor de ouders en één voor de leerlingen. De
avond start om 19.30 uur en duurt circa een uur. Onze schooldeuren zijn vanaf 19.10 uur
open.
19 januari: Doedag Singelland
Op die dag gaan de leerlingen van groep 8 naar VO Surhuisterveen, met uitzondering
van Lisa, Arjonne en Dodde. Deze drie dames volgen het Breinstein-programma op
dinsdagen in Buitenpost.
De overige leerlingen van groep 8 worden op dinsdag 19 januari om 11.30 uur opgehaald
met een bus en begeleiding van VO Surhuisterveen en worden circa 15.30 uur weer
terug gebracht. In Surhuisterveen ervaren ze hoe het leren gaat op het voortgezet
onderwijs. Ook al valt de keuze misschien niet op deze school, toch is het een leerzame
ervaring.
De leerlingen komen dus later dan gewoonlijk thuis.
Juf Ineke blijft op school voor groep 7.
Toets Engels
Op maandag 11 januari maken de leerlingen een toets voor Engels. Het woordpakket
(toets 3) staat sinds dinsdag op de website.
N VAN DE MR
BERICHT VAN DE OR / MR
Hallo Mensen.
Als OR hebben we op 14 december voor het laatst dit jaar bij elkaar gezeten. Was weer
een enerverende vergadering waarin weer van alles is besproken.
O.a. hebben we het over de commissies gehad. Vaak hebben ouders niet goed in de
gaten wat een commissie inhoudt en zeg je al gauw: Nee, ik heb het al zo druk. Maar

soms is het niet eens zo veel werk. Of zijn ze al blij met wat extra hulp. Daarom
proberen we dingen in kaart te brengen. Wat houdt het in, hoeveel tijd kost het
ongeveer, van wanneer tot wanneer moet ik beschikbaar zijn?
Dit doen we omdat we veel mensen nodig hebben. Er gaan elk jaar weer kinderen van
school en daarmee verliezen we ieder jaar weer actieve ouders. We zijn dus altijd op
zoek naar nieuwe actieve ouders. Let wel, als je ergens voor gaat moet je er ook "staan"
zeg maar.
Het is de bedoeling dat dit genoteerd word in de nieuwe jaarkalender van school. Maar
natuurlijk kun je je ook eerder melden.
Dus, lijkt het je leuk om ergens mee te helpen, trek iemand aan de mouw en vraag maar
raak.
Wij als Ouderraad kijken terug op een leuk, druk schooljaar. Met als hoogtepunt de
opening van de nieuwe school. Maar natuurlijk zijn we ook benieuwd wat ons 2016 te
wachten staat. In elk geval weer een gezellig schooljaar met leuke acties!!
Mensen, namens de ouderraad wil ik jullie een heel fijn nieuw jaar toewensen!
Mieke Kolhek
ALGEMENE BERICHTEN
Van de kerstcommissie
We kunnen terugblikken op een geslaagde kerstkuier. Onder prima
weersomstandigheden konden we genieten van de scènes uit het kerstverhaal, die op
verschillende locaties werden uitgebeeld door de leerlingen van groep 7 en 8. Goed
gedaan jongens en meisjes! Ook de leerkrachten, Mieke Kolhek en Freerk Pera bedankt
voor jullie bijdrage aan het uitbeelden van het kerstverhaal. De verkeersregelaars
worden bedankt voor het begeleiden van de leerlingen over de Kaleweg, dat gaf een
veilig gevoel. Eringa en Jan v.d. Veen hartelijk dank voor het bijdragen aan het slagen
van de kuier voor een vriendenprijsje. En tenslotte dank aan alle mensen, die de locaties
beschikbaar hebben gesteld. Het zag er werkelijk prachtig uit op de verschillende
plaatsen aan de Ooster- en Westerdwarsreed.
Nieuwjaarsconcert Crescendo
Bicycle Showband Crescendo geeft op 16 januari een nieuwjaarsconcert. Op vrijdag 15
januari hebben wij een try-out. Jullie zijn dan, samen met je papa of mama van harte
welkom om naar ons te kijken en te luisteren!
Jullie zijn welkom vanaf 19:15 uur tot 20:30 in het Baron Theater in Opende.

