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26 febr. t/m 4 maart

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

Margedag 17 februari
Op woensdag 17 februari hebben alle leerlingen vrij. Deze vrije dag staat ook al
vermeld in de informatiekalender en is al in juli 2015 bekend gemaakt.
Het team gaat die dag in gesprek over de toetsresultaten van januari en de
ontwikkelingen plus plan van aanpak voor de komende periode.
De volgende vrije dag is op 26 februari, voorafgaand aan de voorjaarsvakantie.
Inzet ouders pleinwacht
Hartelijk dank aan Natasja en Tiffany van de OR. Zij hebben maandag- en
dinsdagmorgen onze pleindiensten overgenomen. Voor de pleindiensten hebben wij een
strak rooster waarmee we in de knel komen bij ziekte onder het personeel. Onze collega
Francisca is momenteel ziek. Vorige week hebben we haar pleindiensten intern
opgevangen, maar pleindiensten gaan ten koste van werkzaamheden in de klas. Daarom
zijn we erg blij met de hulp van deze moeders, zodat de collega's hun tijd hebben
kunnen besteden aan hun primaire taken; les voorbereiden en les geven.
Open dag
Op donderdag 18 februari houden cds De Klister en obs Het Kompas een open dag voor
nieuwe belangstellende ouders. Kent u ouders die nog een schoolkeuze moeten maken
voor hun kind? Informeer hen gerust over onze open dag. Ze zijn van harte welkom
tussen 9.00-11.30 uur. Mocht dat tijdstip niet geschikt zijn in verband met

werkzaamheden, dan ben ik altijd bereid nieuwe ouders rond te leiden en informatie
over onze school te geven op een ander tijdstip.
Ineke Schouwstra-Wieringa
Directie
Tel. 0594-659522
kompas@westerwijs.nl
NIEUWS VAN DE BINDING
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom in groep 1
Donderdag 11 februari wordt Lasse Wassenaar 4 jaar! Lasse is al een paar keer op
bezoek geweest en vanaf donderdag komt hij iedere dag bij ons op school. Alvast van
harte gefeliciteerd Lasse en een gezellige verjaardag toegewenst! Wij wensen Lasse
een leerzame en leuke tijd toe bij ons op Het Kompas.
NIEUWS UIT GROEP 3-4

Donderdagmiddag 11 februari geeft juf Feikje les in groep 3 en 4. Juf Grietje is dan
vrij geroosterd.
Dit zal het verdere schooljaar nog een paar keer voorkomen.
Spelling groep 4
De kinderen van groep 4 oefenen met spelling in woordpakket 13 en 14. Dat zijn
oefeningen met samenstellingen en verkleinwoorden die eindigen op -je en -tje. De
kinderen kunnen thuis ook oefenen.
Op de website van Het Kompas kunt u de woordpakketten vinden.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Stagiaire
Met ingang van morgen komt juf Sanne Wilpstra elke donderdag bij ons in groep 5/6.
We heten haar van harte welkom en hopen dat ze een leuke en leerzame tijd heeft bij
ons in de groep.
Spelling
Deze week oefenen we het laatste woordpakket (16) van blok 4. Volgende week is er op
maandag het signaleringsdictee en op vrijdag het controledictee over de
spellingscategorieën uit woordpakket 13 t/m 16.

Tafels
Ons klassengemiddelde bij de tafeltoets met 100 sommen in 3.30 min. is inmiddels
gestegen van 68 naar 73. Goed gedaan jongens en meisjes! Blijf oefenen, we streven nu
eerst naar een gemiddelde boven de 75.
Scoor een boek!
De groepen 5 en 6 doen ook dit jaar weer mee aan het leesproject Scoor een boek van
de Bibliotheek uit Grootegast. Dit project is in samenwerking met FC Groningen. Meer
dan 6500 leerlingen in de provincie Groningen zijn deze week gestart met het project.
De bedoeling is dat de kinderen de komende 10 weken zoveel mogelijk boeken lezen.
Elke keer als de kinderen een boek hebben uitgelezen ("gescoord") mogen ze een
sticker op de poster plakken die op de deur hangt van onze klas. Maandag hebben we
van een medewerkster van de bibliotheek uit Grootegast alle spullen gekregen,
waaronder 2 dozen vol met boeken. Voor alle kinderen was er ook een boekenlegger, een
boekje om iets op te schrijven over de boeken die ze hebben gelezen en een thuiseditie
van Scoor een boek. Vorig jaar was dit project een enorm succes in onze groep: binnen
de gemeente Grootegast hadden we de meeste boeken gelezen! We zijn benieuwd hoe
het dit schooljaar zal gaan.
NIEUWS UIT GROEP 7-8
GGD groep 7
Denkt u er aan de envelop voor de GGD weer tijdig in te leveren? Het liefst uiterlijk
donderdag 18 februari.
Toets aardrijkskunde
Vorige week hebben de leerlingen van groep 7 en 8 de samenvatting meegekregen van
Aardrijkskunde De Blauwe Planeet thema 4 (niveau 7): Kan een werelddeel
krimpen? Tevens hebben ze een oefenblad meegekregen van de topografie behorende
bij dit thema. Donderdag (morgen dus) hebben ze hierover een toets.
Schoolverlaters
Op 18 en 22 februari houden wij de oudergesprekken, ook over de schoolverlaters.
Deze schoolverlaters zijn van harte welkom met hun ouders mee te komen naar het
gesprek. De keuze is aan u en uw kind.
Deze uitnodiging geldt niet voor de leerlingen van groep 7.
Werkstukken
In de afgelopen maanden hebben de leerlingen van groep 7-8 in de klas gewerkt aan hun
werkstuk. Niet alle leerlingen hebben deze tijd optimaal benut, doordat zij geen of
minimaal literatuur hebben verzameld over hun onderwerp. Deze leerlingen maken vanaf
deze week hun werkstuk thuis. Het werkstuk dient uiterlijk maandag 7 maart ingeleverd
te worden bij juf Ineke. Dat mag digitaal via kompas@westerwijs.nl of op papier.

De overige leerlingen hebben hun werkstuk op school getypt in hun persoonlijke digitale
omgeving (word-online). Zij hebben geleerd hoe ze hun werkstuk kunnen delen want het
staat "in the cloud". Wat een termen !! Maar deze leerlingen leggen het u vast graag uit!
AN DE MR
BERICHT VAN DE OR / MR
De MR vergadert op donderdag 11 februari en de OR op maandag 15 februari.
ALGEMENE BERICHTEN
Schoolkorfbaltoernooi
Woensdag 24 februari aanstaande wordt het gemeentelijk schoolkorfbaltoernooi
gehouden voor de leerlingen van de bovenbouw van alle basisscholen. Het toernooi wordt
georganiseerd door korbalvereniging OKO/BIES en het wordt gehouden in onze eigen
sporthal De Veste. Alle reden voor ouders, andere familieleden en klasgenootjes om die
middag te komen kijken en onze teams aan te moedigen. Het toernooi start om 13.00
uur en om 16.00 uur is het afgelopen.
We hebben twee teams opgegeven en nog een reserveteam. Op dit moment weten we
nog niet of het reserveteam ook kan spelen; binnenkort ontvangen we het
programma. We zijn op zoek naar ouders die onze teams willen begeleiden en coachen.
Voor dat laatste gaan we er dan natuurlijk van uit dat u kennis van zaken heeft. Als u
belangstelling heeft, kunt u dat doorgeven aan Hans Peter Wieringa.
Groninger Sportverkiezing 2015
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Op 14 maart organiseert Sportplein Groningen de
Groninger Sportverkiezing 2015.
Tijdens dit evenement reikt de organisatie de prijzen uit
voor Sporter en Sportploeg van het jaar 2015. Iedereen
in de provincie Groningen kan tot en met 29 februari zijn
of haar stem uitbrengen, dus jullie ook!
Sportcoach 2015
Daarnaast kunnen jullie kandidaten voordragen voor de
titel Sportcoach van het jaar 2015. Deze
stimuleringsprijs is beschikbaar voor de coach die zich op
een onderscheidende wijze inzet voor de breedtesport in
de provincie Groningen.
Zulke coaches leggen het fundament voor een sportieve gezonde provincie.
Wil je stemmen en/of kandidaten voordragen?
Ga dan naar www.sportpleingroningen/sportverkiezing

