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AGENDA (ALGEMEEN)
16 februari
17 februari
18 februari
18 en 22 februari
19 februari
25 februari
26 februari
26 febr. t/m 4 maart

rapporten mee
margedag; leerlingen vrij!
OPEN DAG nieuwe ouders
oudercontactavonden
GGD voor groep 7
GGD voor groep 2
margedag; leerlingen vrij!
Voorjaarsvakantie
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Oudercontactavonden
Op 18 en 22 februari staan de oudercontactavonden gepland. Het schema wordt met
deze nieuwsbrief meegestuurd.
Mocht u verhinderd zijn, dan verzoeken wij u dat zo snel mogelijk aan te geven en een
ander contactmoment te regelen met de leerkracht van uw kind(eren).
Leerlingenraad
Vandaag hebben de leerling-raden van cds De Klister en obs Het Kompas vergaderd. Op
de agenda stonden de volgende punten;
 hoe gaat het op het plein?
 welke wensen hebben we voor het plein?
 welke afspraken maken we wanneer leerlingen zich niet aan de regels houden?
 hoe gaat het met de boeken-uitleen op school?
 wat vinden we van de verkeerssituatie voor de school?
 wat vinden we van de gymlessen in nieuwe stijl?
De leerlingen informeren binnenkort de groepen over deze agendapunten. Het was
prachtig te ervaren hoe betrokken onze leerling-raden zijn !
NIEUWS VAN DE BINDING

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Verandering groepsindeling per 3 februari
U heeft ongetwijfeld gemerkt dat groep 1 de laatste tijd erg is gegroeid en deze zal,
door nieuw instromende kleuters, nog groter worden. Om alle kinderen optimaal te
kunnen begeleiden en iedereen voldoende aandacht te geven, hebben we besloten om de
5 oudste kinderen van groep 1, door te schuiven naar groep 2. Zo is het leerlingaantal in
beide groepen meer evenredig verdeeld. Het betreft de volgende leerlingen: Jarno
Drent, Jarno Postma, Lotte de Bock, Myrthe van Veluw en Laurens Nijboer. Voor alle
duidelijkheid: deze kinderen blijven in groep 1, maar zitten vanaf vandaag, in de klas bij
de kinderen van groep 2.
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Annemiek Bakker en ik ben 28 jaar. Samen met mijn vriend
Arnout en mijn hondje Bruno woon ik in Oldekerk. Naast mijn werk houd ik
van shoppen, wandelen, lezen, musicals bezoeken en gezelligheid. Op maandag
geef ik les in groep 2. Dit is mijn vijfde jaar dat ik als leerkracht werkzaam
ben. Verder geef ik ook les op OBS de Borgh in Zuidhorn. Hier geef ik sinds
dit schooljaar les aan groep 3. Ik heb tijdens mijn invalperiode al op
verschillende scholen en in verschillende groepen gestaan. Ik ga er een gezellige, leuke
en leerzame tijd met de kinderen van maken. Ik verheug mij erop om met de groep aan
de slag te gaan!
Groetjes,
Annemiek Bakker
Welkom in groep 1
Dinsdag 9 februari wordt Florentina Peci 4 jaar! Florentina is al een paar keer op
bezoek geweest en vanaf dinsdag 9 februari komt zij iedere dag bij ons op school.
Alvast van harte gefeliciteerd Florentina en een gezellige verjaardag toegewenst! Wij
wensen Florentina een leerzame en leuke tijd toe bij ons op Het Kompas.
GGD in groep 2
Op donderdag 25 februari komt de doktersassistent van de GGD op school, voor een
onderzoek van het gehoor- en gezichtsvermogen. De kinderen worden ook gemeten en
gewogen. Sinds vorig jaar worden de ouders niet meer bij dit onderzoek uitgenodigd.
Wanneer u toch bij dit onderzoekaanwezig wilt zijn, kunt u dit van te voren aangeven
bij het afsprakenbureau van de GGD. De kinderen krijgen morgen een envelop met een
vragenlijst mee. Wilt u deze voor 23 februari weer op school inleveren?

Het thema waarover wij werken in groep 1 is: huisdieren.
Er komen allemaal foto's binnen van huisdieren van de kinderen.
Veel kinderen hebben thuis een huisdier. Reden om deze dieren eens goed te
bespreken. Het prentenboek "Het dierenwinkeltje" van Marianne Busser en Ron
Schröder stellen wij centraal en ook willen wij graag een dierenwinkeltje maken in ons
lokaal. Zou uw kind hiervoor zijn/haar (huisdier) knuffel willen meenemen?
Afgelopen week kwamen de huisdieren van Robin van Houten langs op school, vier
wandelende takken en ook hebben wij veel geleerd over het huisdier van Laurens,
James, de Franse buldog.

NIEUWS UIT GROEP 3-4

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Tafels
Elke week doen we in groep 5/6 een tafeltoets. Dat betekent: proberen om 100
tafelsommen te maken in 3.30 min. We berekenen daarna het klassengemiddelde en dit
houden we bij op een zogenaamd "databord". Ook houden de leerlingen hun eigen scores
bij. We proberen natuurlijk om ons klassengemiddelde steeds een beetje hoger te
krijgen. Ons gemiddelde is nu 68.

De verschillen zijn groot tussen de leerlingen. Er zijn leerlingen, die een score van 100
halen en dus alle sommen goed maken maar er zijn ook leerlingen, die de 40 nog niet
halen. Kortom er moet nog flink worden geoefend!!!
Het programma Ambrasoft op de computer kan daar goed voor worden gebruikt. Op
school is er, voor wie dat nog niet heeft, een activeringscode beschikbaar met daarbij
een beschrijving hoe je in kunt loggen. Zo kun je thuis oefenen met hetzelfde
programma als op school. Het programma is gratis.
Spelling
Met spelling gaat groep 5 bezig met woordpakket 16. Ze leren samenstellingen schrijven
met twee of meer medeklinkers na elkaar. Dit zijn woorden als de valstrik en het
fietsstuur. Groep 6 leert in woordpakket 16 meer verkleinwoorden schrijven die
eindigen op -je en -pje.
Voorbeelden zijn het verfkwastje en het dommerdje.
NIEUWS UIT GROEP 7-8
Proefdraaien
Veel leerlingen van groep 8 doen mee aan open dagen en doe-dagen op het voortgezet
onderwijs. Wat goed !!! Dat is de enige manier om te ervaren welke school voor
voortgezet onderwijs het beste bij je past.
Het weer
Deze week hebben de leerlingen in groepjes aan posters gewerkt over het weer. Ze
moesten allemaal een weerbericht meenemen of via de app sturen naar juf Ineke en
verwerken in een kwart van de poster. In een ander deel hebben ze het weer van dat
moment beschreven in Opende. Ook moesten ze beschrijven waarom het voor een
supermarkt van belang is te weten welk weer het gaat worden. En in het laatste blok
moesten de leerlingen bedenken welke beroepen ook de weersvoorspellingen nodig
hebben. Een pittige opdracht met leuke uitkomsten.
GGD in groep 7
Vrijdag 19 februari komt de doktersassistente van de GGD een voorlichting geven over
voeding en bewegen. Ook worden de leerlingen gemeten en gewogen. De leerlingen
krijgen morgen een envelop met een vragenlijst mee. Wilt u deze voor 19 februari weer
op school inleveren?
VAN DE MR
BERICHT VAN DE OR / MR

ALGEMENE BERICHTEN
Jeugdactiviteit het Groninger Landschap
Elk vogeltje eet zoals ie gebekt is;

Je hebt in de natuur planteneters, vlees eters en alles eters. Wij mensen kunnen van
alles eten temeer we het eten kunnen bereiden.
Bij onze gevleugelde vriendjes is dat ietsjes anders; ze kunnen niet koken of braden en
hebben geen bestek. Afhankelijk van wat er op hun menu staat zullen ze dus hun snavel
en eventueel poten, gebruiken. Welke vogels eten wat? En welke vogels kunnen we deze
middag iets lekkers voorschotelen?
Kom woensdagmiddag 17 februari van 14.00 uur tot 15.30 uur, naar de achtertuin bij de
Coendersborch en ontdek dit samen met ons.
Zorg zelf voor warme kleding!

GEEF EEN KIND DE VAKANTIE VAN ZIJN LEVEN
WORD GASTGEZIN VOOR TWEEËNHALVE WEEK PER JAAR!
WAT KUNT U DOEN? MELD U AAN ALS GASTGEZIN!
Kind kunnen zijn
Jaarlijks is Europa Kinderhulp op zoek naar nieuwe gastgezinnen. Gezinnen die twee en
een halve week in de zomervakantie een kansarm kind met een beetje begrip en geduld
willen ontvangen. De gastgezinnen worden tijdens het verblijf door Europa Kinderhulp
begeleid. Van gastgezinnen vragen wij deze kinderen een zorgeloze, gezellige vakantie
te geven, zodat ze weer even op adem kunnen komen.
De kinderen die Europa Kinderhulp uitnodigt voor een vakantie zijn tussen de 5 en 12
jaar oud. Het zijn allemaal kinderen die het thuis niet gemakkelijk hebben. De kinderen
komen onder andere uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en België. Daarbij wordt geen
onderscheid gemaakt in ras, religie of nationaliteit.
Wie zijn wij?
Europa Kinderhulp is een landelijke niet-gesubsidieerde stichting met ruim 300
onbetaalde medewerkers. Wij organiseren jaarlijks vakanties voor ongeveer 1500
kansarme kinderen.
Geef een kind de vakantie van zijn leven!
Wilt u een kind in de zomervakantie in uw gezin opnemen? Kijk dan op onze website of
neem contact met ons op.
Els Bergman, Regionaal secretaris nieuwe vakantiegezinnen
0591-354447 of 06-13381431 (’s zondags niet bereikbaar)
elsbergman@kpnplanet.nl
Landelijk informatienummer: 0118-627974
U kunt ons ook financieel steunen door geld over te maken op banknummer:
RABObank: NL78RABO0147400627
INGbank:
NL14INGB0000009662

