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AGENDA (ALGEMEEN)
19 januari groep 8 naar VO Surhuisterveen (11.45-15.30 uur)
21 januari
wilgen knotten groep 7-8 (onder schooltijd)
16 februari
rapporten mee
17 februari
margedag; leerlingen vrij!
18 februari
OPEN DAG nieuwe ouders
18 en 22 februari
oudercontactavonden
26 februari
margedag; leerlingen vrij!
26 febr. t/m 4 maart
Voorjaarsvakantie
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Vrij door ijzel
Wat een bijzondere week, vorige week. Zomaar drie dagen extra vrij vanwege ijzel. En
we hadden allemaal plannen en acties voorbereid voor de vrijdag zodat iedereen veilig in
school zou kunnen komen, maar toen was het ijs ineens compleet verdwenen...
We hebben bemerkt dat veel kinderen hebben genoten van het "straatsen". Maar wat
leuk om ook gehoord te hebben dat veel kinderen echt weer zin hadden om naar school
te gaan :)
Mogelijk heeft u het in de pers vernomen... de inspectie keurt in principe twee extra
margedagen goed, maar herkent dat er nu sprake was van onmacht. Wij zullen geen vrije
dagen inleveren. We hopen dat de verdere jaarplanning zal verlopen, zoals opgesteld.
Echter... weet u nog dat de kinderen op de dag van de opening van de school (4
september) extra uren naar school zijn geweest? We zouden deze uren op een ander
moment in het jaar compenseren, maar u zult begrijpen dat daar nu geen sprake meer
van is.
Hoofdluiscontrole
De hoofdluiscommissie en het team zijn blij te kunnen melden dat we hoofdluisvrij zijn
gebleken tijdens de controle van maandag 11 januari.
Toetsperiode
In een aantal groepen zijn we al begonnen, maar binnen twee weken zijn alle groepen aan
het toetsen. Naast het controleren van de taken en de methodetoetsen, nemen we twee
keer per jaar Cito-toetsen af. Deze drie bronnen van informatie geven ons een goed

beeld van de ontwikkeling van de leerlingen, maar ook van ons niveau van het onderwijs.
Op 18 of 22 februari organiseren we weer oudercontactavonden om de resultaten van
ieder kind te bespreken.
Deuren dicht
Op de deur van de leerling-ingang hangt weer een poster met daarop de wens de deur
telkens te sluiten. We houden de warmte graag binnen. Via deze weg onze dank voor uw
medewerking !
NIEUWS VAN DE BINDING
Enquête
Nog voor de voorjaarsvakantie gaat u allen digitaal een enquête ontvangen met daarin
vragen over de verkeerssituatie van, naar en rondom school en enkele vragen over de
invoering van de nieuwe schooltijden. Naast de vragen zal er ook ruimte zijn voor het
invullen van opmerkingen over deze onderwerpen. De enquête wordt opgesteld in
samenwerking met VVN (Veilig Verkeer Nederland). We zijn blij dat VVN bereid is ook
vragen over de invoering van andere schooltijden toe te voegen zodat we u niet lastig
hoeven te vallen met meerdere enquêtes. In de enquête zit ook een onderdeel, door de
kinderen in te vullen. De enquête kan slechts één keer geactiveerd worden en zal op dat
moment in zijn geheel ingevuld moeten worden. Mogelijk kunt u daar in uw planning
rekening mee houden. We hopen op deelname van u allen.
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom in groep 1
Zondag 17 januari wordt Liza van Esch 4 jaar!
Liza is al een paar keer op bezoek geweest en vanaf maandag 18 januari komt zij iedere
dag bij ons op school. Alvast van harte gefeliciteerd Liza en een gezellige verjaardag
toegewenst aanstaande zondag! Wij wensen Liza een leerzame en leuke tijd toe bij ons
op Het Kompas!
Thema tijd/ een nieuw jaar
Doordat we vorige week bijna geen school hadden, werken we ook volgende week nog
over dit thema.
NIEUWS UIT GROEP 3-4
Het was wel even weer wennen na zo'n relaxte week. Pfff... het is weer hard werken!
Wat hebben we zoal gedaan...
Groep 3
Na het woordje 'geit' kennen we nu ook het woordje 'uil'. En in welke woorden zit nog
meer de ui? Duim, buik, huis... jullie weten er vast nog wel meer te verzinnen.

Met rekenen hebben we blok 3 afgerond. Met schrijven hebben we de letter 'o' leren
schrijven. En oei, wat lijken de letter 'a' en de letter 'o' toch op elkaar. Het is dus heel
belangrijk dat we deze letters goed leren schrijven, zodat we kunnen zien om welke
letter het gaat.
Groep 4
De kinderen van groep 4 hebben een rekentoets van blok 3 gehad en een taaltoets van
blok 3. Het klokkijken met de kwartieren vonden veel kinderen best nog lastig, want
wanneer is het nu kwart voor 8 en wanneer is het kwart over 8? Thuis ook nog maar
even flink oefenen! Bijvoorbeeld: om hoe laat ga je naar school, hoe laat eet jij je
ontbijt of om hoe laat ga je naar bed?
We zijn met woordpakket 12 gestart. In dit woordpakket worden regelwoorden
geoefend. De kinderen leren woorden te schrijven, die eindigen op de letter 'd', maar
klinkt als de letter 't'. Gelukkig weten de kinderen nu, dat als zij het woord langer
maken en zij een 'd' horen, het woord met een 'd ' wordt geschreven.
Op de website staat het woordpakket 12, dus ga thuis er ook lekker mee aan de slag!

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Engels
Groep 6 maakt dinsdag 19 januari een toets voor Engels. Ze hebben hun woordpakket
deze week mee naar huis gekregen.
NIEUWS UIT GROEP 7-8
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 11.45 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, maar probeert na 14.15 uur ook naar VO
Surhuisterveen te gaan.
WIBO
Vandaag heb ik te horen gekregen dat we na de meivakantie in groep 7-8 starten met de
WIBO-training. WIBO staat voor Weerbaarheid in het Basisonderwijs. Verdere details
zullen tegen die tijd met u gedeeld worden. Tevens hoort bij dit project een
ouderavond, waarin de ouders wordt uitgelegd wat behandeld wordt met de kinderen en
leert u zelf ook bepaalde technieken.

Deze avond zal plaatsvinden op 17 of 18 mei. De bevestiging komt nog. Maar mogelijk
kunt u deze data alvast "onder voorbehoud" voor ons reserveren in uw agenda.
VAN DE MR
BERICHT VAN DE OR / MR

ALGEMENE BERICHTEN
Binnenkort in het Barontheater
Steven Kazan
zondag 14 februari 2016
Magische Humoristen Try out
Onbedwingbaar lachen, maar toch volledig
verbijsterd achterblijven.
Steven Kazàn maakt magie komischer dan ooit!
Laat je verrassen door deze geboren humorist. Unieke grappen, scherpe improvisatie en
onvoorstelbare effecten maken de show van Steven Kazàn tot een onvergetelijke
belevenis
Aanvang: 14.30 uur
Entree: 7,50

