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AGENDA (ALGEMEEN)
18 april
22 april
25 april t/m 8 mei
11 mei
13 mei
16 mei

Extra hoofdluiscontrole
Koningsspelen
Meivakantie
Oudergesprekken
Afhalen bloemen en taarten actie OR
Pinksterweekend
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Dodenherdenking
Opende kent een mooie traditie; ieder jaar tijdens de Dodenherdenking leest een
basisschoolleerling een gedicht voor. Dit jaar is Het Kompas weer aan de beurt. Welke
leerling of welk tweetal zou dit jaar een gedicht willen voorlezen? De namen kunnen
doorgegeven worden aan meester Hans Peter.
Bovendien zijn alle leerlingen uitgenodigd bij de herdenking aanwezig te zijn. Opgave
kan, uiterlijk woensdag 20 april, bij juf Ineke. Ik geef het aantal belangstellenden door
aan Plaatselijk Belang, die voor bloemen zorgt. Deze bloemen worden door de leerlingen
bij het monument gelegd.
Verdere informatie is te verkrijgen bij Plaatselijk Belang.
Deelname is vrijblijvend. Er is geen begeleiding van teamleden van obs Het Kompas
aanwezig.
Extra oudergesprekken
Op woensdagmiddag 11 mei is er een extra moment voor oudergesprekken. Enkele
ouders krijgen in ieder geval een uitnodiging voor een extra gesprek, maar het initiatief
mag ook bij u vandaan komen. Indien u geen uitnodiging ontvangt, maar toch de
leerkracht extra wilt spreken, kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.
Uiterlijk woensdag 20 april, zodat we daarna de planning kunnen bekend maken.
NIEUWS VAN DE BINDING

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Rekenen in groep 2
Maandag hebben de kinderen van groep 2 met rekenen goud geschat.
Hierbij moesten de kinderen het aantal gouden blokjes schatten wat in de
schatkist zat. We gingen drie groepjes maken en de kinderen kregen
getalsymbolen en kaarten met potloden (turfbeelden) erop. Eerst gingen
de kinderen in hun groepje de turfbeelden en de getallen ordenen.
Vervolgens nam de leerkracht een handje met goud uit een zakje en legde
deze blokken in de kist. De kinderen kregen een paar seconden om naar de
blokken te kijken en daarna werden de blokken afgedekt. De kinderen
moesten schatten hoeveel blokjes er lagen en pakten na overleg in het
groepje de kaart met het juiste getal en het juiste turfbeeld. Het groepje
dat met hun kaart het juiste aantal blokjes had geraden of het dichtstbij
zat, had het potje gewonnen. De kinderen waren erg enthousiast en deden
allemaal erg goed mee! Ze vonden het zo leuk dat ze niet wilden stoppen!

Woordweb
Groep 1 maakte deze week een soort van spinnenweb, een
woord web! Een kind heeft een bol wol en zegt een woord, wat
met de lente te maken heeft. Hierna houdt hij/zij de draad
vast en gooit de bol wol naar een ander klasgenootje die op
zijn/haar beurt ook een woord noemt wat met de lente te
maken heeft enzovoort. Dit woordspelletje ging heel erg goed!
Zwemdiploma
Chloë heeft haar diploma B ook al gehaald. Super Chloë ! Gefeliciteerd! En nu ben je al
bezig voor diploma C, succes!
NIEUWS UIT GROEP 3-4
Gevraagd
Voor een project in groep 3/4 vragen wij siroop blikken MET dop.
(zie plaatje als voorbeeld). Mocht u zo'n blik leeg hebben, dan
graag inleveren bij de groepsleerkracht van groep 3/4. We hebben
29 van deze siroop blikken MET dop nodig.

Groep 3:
Wat vliegt de tijd toch! Deze week ronden wij kern 9 van Veilig leren lezen af.
Met rekenen oefenen wij deze week met de begrippen evenveel en eerlijk delen. Verder
kijken wij hoe we bedragen tot en met 20 Euro op verschillende manieren kunnen
betalen. Ook maken we optelsommen met geldbedragen tot 20 Euro.
Met schrijven hebben wij alle letters nu geleerd. We zijn toe aan een nieuwe stap: aan
elkaar schrijven! Tot de zomervakantie oefenen wij dit in een nieuw schrijfschrift.
Groep 4:
Met spelling oefenen wij woordpakket 19. De spellingafspraak hierbij is die van de
letterrover.
Bij taal hebben we een bedankbriefje leren schrijven. Dus binnenkort kunt u van uw
kind misschien wel zo'n lief bedankbriefje verwachten....
Verder zijn wij met taal bezig met woorden in het enkelvoud en meervoud,
samenstellingen en zinsdelen. Tot slot oefenen wij met het schrijven van hoofdletters
en punten. En het lijkt zo eenvoudig.... maar oei wat blijkt dit in de praktijk toch lastig
te zijn!
Ook groep 4 rekent met geld: geld betalen: gepast of met wisselgeld. Wij leren gewicht
te schatten, terug tellen met sprongen, aflezen van tabellen en grafieken en wij leren
meten in centimeters.
Thuis goed de tafels 1 tot en met 5 en de tafel van 10 blijven oefenen!
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Scoor een boek
Morgen donderdag 14 april gaan we naar de afsluiting van het leesbevorderingsproject
"Scoor een boek". Dit vindt plaats op het sportpark Doezum/Grootegast. Hier worden
we welkom geheten door de burgemeester en de wethouder van de gemeente
Grootegast en wordt bekend gemaakt hoeveel boeken er zijn "gescoord" (gelezen). Wij
hebben er maar liefst 333 gelezen. Daarna volgt er een spelprogramma voor de
leerlingen.
Er wordt verwacht, dat de leerlingen in sportkleding aanwezig zijn, er is geen
gelegenheid en tijd om nog om te kleden, dus hou rekening met het weer. We
vertrekken om 8.30 uur en zijn tegen 10.30 uur terug op school, waarna het reguliere
lesprogramma wordt gevolgd.
NIEUWS UIT GROEP 7-8
Woordpakket 18 en 19
De woordpakketten 18 en 19 zijn beschikbaar via BLOON. De leerlingen oefenen ermee
op school, maar thuis nog eens extra oefenen is aan te bevelen.
Buitenles-dag
In het Jeugdjournaal, maar ook via Donald Duck, werd het bekend gemaakt; de
buitenles-dag op dinsdag 12 april. Groep 7-8 heeft buiten tekenles gehad. Wat een pret
met het mooie weer.

Schoolvoetbaltoernooi
Vanmiddag was het schoolvoetbaltoernooi in Grootegast. Ons jongensteam sleepte de
eerste prijs in de wacht en de meisjes haalden een knappe vierde plek. Goed gedaan
jongens en meiden! Van harte gefeliciteerd!!! Alle begeleiders willen we hierbij hartelijk
bedanken voor hun hulp!

BERICHT VAN DE OR / MR
Bericht van de hoofdluiscommissie
Bij de reguliere luizencontrole na de vakantie zijn er, bij enkele kinderen, neten
gevonden. Aanvullend hebben we desbetreffende groep na een week opnieuw
gecontroleerd. Jammer genoeg zijn we er nog niet vanaf en daarom hebben we besloten
om maandag 18 april, de hele school weer te controleren. Zou u zo vriendelijk willen
zijn uw kind geen gel of ingewikkelde staartjes/vlechtjes in te willen doen? Dit scheelt
ons enorm veel tijd en kunnen we beter kammen.
Bij voorbaat dank!
OR-nieuws
Afgelopen maandag hebben we weer een OR vergadering gehad.
Er zijn veel punten besproken o.a.. de schoolfotograaf, zwerfvuilactie en de komende
bloemen en taartenactie.
Net als vorig jaar gaan we weer taarten, suikerbrood en bloemen verkopen. Deze
keer met een iets andere opzet, maar dat leest u binnenkort in de nieuwsbrief.

Noteert u alvast in de agenda dat de afhaal dag op 13 mei is? Dit is de vrijdag
voor Pinksteren.
ALGEMENE BERICHTEN
Koningsspelen vrijdag 22 april 2016.
Volgende week vrijdag, 22 april, staan de Koningsspelen op het programma.
Hieronder ziet u het programma voor deze ochtend:
08.30 – 09.15 uur; “Koningsontbijt” op school, in de eigen groep.
09.30 – 09.40 uur; Koningsdans op het schoolplein.
09.40 - 09.45 uur; Lopen de leerlingen van gr. 1 t/m 3 naar de sporthal en kleden zich
om en de groepen 4 t/m 8 gaan naar het sportveld.
09.55 uur; start Koningsspelen.
12.00 uur einde Koningsspelen.
Ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 1, 2, 3 en 4 halen de leerlingen
om 12.00 uur, op bij de sporthal.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 lopen terug naar school, eten op school en zijn om
14.15 uur vrij.
Voor het ontbijt neemt iedereen op vrijdagmorgen 22 april een bordje, bestek en
beker mee in een rugzak. Tevens kunt u daar een pauze hap instoppen. Op school zal in
de eigen klas met alle leerlingen worden ontbeten. Na afloop van het ontbijt kan uw
zoon of dochter alles weer in de rugzak stoppen, die hij of zij weer mee kan nemen naar
de sporthal of het -veld voor de sportdag. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 laten
hun ontbijtspullen op school, zij hebben het immers tijdens de lunch weer nodig. De
sportdag bestaat uit 10 spellen. Elke 12 minuten wordt er gewisseld van spel.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 moeten ook eten en drinken meenemen voor de
lunch.
Via onderstaande link kunt u thuis met uw zoon of dochter “Hupsakee” het “Koningslied
2016” oefenen. Alvast bedankt hiervoor!
https://www.youtube.com/watch?v=hPXfpcFKJzY
Ouders en belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom om de kinderen aan te
moedigen bij de sportactiviteiten!. We hopen op een mooie, sportieve ochtend !
Iedereen wordt gevraagd om sportkleding te dragen in ‘Koningskleuren’ ( rood –wit
-blauw en/of oranje ). Het is handig als de leerlingen de sportkleding al aan als ze
op school komen!
De kinderen van groep 1 t/m 3 mogen gymschoenen meenemen, maar ze mogen ook op
blote voeten in de sporthal.

Vacature
Voorzitter Floralia m/v
23 september 2016
Functie voorzitter:








Vergaderingen voorzitten (1x in mei, 3x na schoolvakantie) en taken verdelen
Data doorgeven aan de Keuvelaar, i.s.m. directie
Vergunning loterij aanvragen, loten bestellen en verdelen iom penningmeester OR
Horeca ondernemers vragen voor hun jaarlijkse medewerking
Materiaal regelen voor inpakavond, samen met andere commissieleden
Geluid voor de dag zelf reserveren, voldoende stroompunten regelen, i.s.m.
conciërge
Consumptie bonnen printen, i.s.m. conciërge

Korte omschrijving Floralia:
OBS Het Kompas is een gezellige basisschool waar kinderen naast o.a. leren rekenen en
lezen ook samen genieten van het schoolfeest. De voorbereiding dit feest vergt tijd.
Hoeveel tijd?






Maximaal 4 vergaderingen à 2 uur
Evt boodschappen halen
1 avond inpakken (19.00 – 21.30 uur)
1 avond ballonnen blazen
De dag zelf + opruimen school (± 13.00/14.00 – 21.00 uur)

Heb jij deze tijd te besteden begin nieuw schooljaar tot en met de dag zelf, dan ben je
welkom!
Aanmelden kan bij: Katoriena de Vries (katoriena@home.nl)

Als elke vrijwilliger een ster kreeg
Werd het nooit meer donker (Loesje)
De wandeltweedaagse
Ieder jaar wordt de wandeltweedaagse georganiseerd door een aantal enthousiaste
vrijwilligers. De wandeltweedaagse was van oorsprong een initiatief van Plaatselijk
belang en de sportverenigingen in Opende.
Nu zijn er echter een aantal vaste vrijwilligers gestopt en zijn we op zoek naar
vervanging hiervoor.
De wandeltweedaagse wordt altijd druk bezocht door de schoolkinderen van de
basisschool, mede door de afstanden van 5 en 10 kilometer. Wij gaan ervanuit dat jullie

de wandeltweedaagse een warm hart toe dragen en dat er hopelijk ouders zijn die zich
willen inzetten voor de wandeltweedaagse.
Wij zouden het erg jammer vinden als door een tekort van vrijwilligers deze
wandeltochten niet meer door kunnen gaan.
Voor informatie en aanmelding kunnen jullie contact opnemen met Sikke Nieuwman,
0620181359.
Met vriendelijke groeten,
Klara van der Velde
secr. Plaatselijk Belang Opende
Voetbalwedstrijd vrouwen sc Heerenveen
13 mei vanaf 19.30 uur in het Abe Lenstra Stadion!
6000 man publiek bij PSV. De meeste bezoekers van een Eredivisiewedstrijd.
Wij gaan voor de 10.000. Zijn jullie erbij?
Neem iedereen mee. Je hele klas, de hele
straat, vriendjes vriendinnetjes, opa’s en
oma’s. Het wordt een feestje!
De toegang is gratis. Kaarten zijn te
bestellen
viainfo@vrouwenscheerenveen.nl of bij de
ingang te verkrijgen.
Zien wij jullie bij de wedstrijd? Top hoor!
Met vriendelijke groet,
Ellen Seerden
Stichting vrouwen sc Heerenveen
Tel 06-53784490

