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AGENDA (ALGEMEEN)
22 april
25 april t/m 8 mei
11 mei
13 mei
16 mei
17 mei
9 juni

Koningsspelen
Meivakantie
Oudergesprekken
Afhalen bloemen en taarten actie OR
Pinksterweekend
Oudervoorlichting WIBO (gr. 7,8)
Schoonmaakavond
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Dodenherdenking
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben een brief mee naar huis gekregen, voor de
opgave voor de dodenherdenking. Roos Postma (groep 7) heeft zich aangeboden voor
het oplezen van een gedicht.
De strookjes voor opgave kunnen uiterlijk morgen (21 april) nog ingeleverd worden, bij
de leerkracht.
Hoofdluiscontrole
Afgelopen maandag heeft de luizencommissie een extra controle uitgevoerd en we zijn
blij te kunnen melden dat Het Kompas weer hoofdluisvrij is.
Onze hartelijke dank voor de extra controles !!!
Ouderhulp
In de komende maanden doen we nog graag een aantal keren een beroep op ouders,
zodat bepaalde activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Oproepen via de nieuwsbrief is
niet altijd succesvol gebleken. Daarom geven we eenmalig een formulier mee naar huis
waarop u zich kunt intekenen voor een activiteit. Het strookje kan ingeleverd worden
bij mij (directie).
NIEUWS VAN DE BINDING
De eerste vergadering met de verkeersouders vindt plaats op vrijdag 13 mei, onder
leiding van Richard Knol van cds De Klister.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom in groep 1
Dinsdag 26 april wordt Sem Nieuwman 4 jaar! Sem is al een paar keer op bezoek
geweest en doet vrijdag ook mee met de Koningsspelen. Na de meivakantie, op maandag
9 mei, komt hij iedere dag bij ons op school. Alvast van harte gefeliciteerd Sem en een
gezellige verjaardag toegewenst! Wij wensen Sem een leerzame en leuke tijd toe bij
ons op Het Kompas.
Rekenen
In groep 1 en 2 worden er vaak rekenactiviteiten gedaan uit de methode “Met Sprongen
Vooruit”. Hierin staan allerlei leuke spelletjes, waarbij wij het tellen-en-rekenen
ongemerkt oefenen. Wij kunnen deze spelletjes aanpassen aan de thema's waarover wij
werken. Gisteren speelden wij , in groep 1, het spelletje 'Sluip en kruip' waarbij een
kind in de kring plaats neemt en de ogen sluit We spelen
dat dit kind een boerderijdier is (kip, varken, koe of
paard). Daarna wijst de juf kinderen aan die
voorzichtig achter dit 'boerderijdier' mogen plaatsnemen.
Dit zijn de kinderen van het dier, hoe heten de kinderen
van de koe? Juist! We vragen hoeveel kalfjes er achter de
koe zitten en hij/zij moet raden hoeveel kinderen er
achter hem/haar zitten. De tip kan zij: hoger/lager ,
meer/minder, koud/warm, één/ twee erbij of één/ twee
eraf. Als het aantal geraden is, mogen alle kinderen het
aantal op hun vingers laten zien.
Ook zingen wij verschillende liedjes waarbij geteld kan
worden, zoals 'Hoedje van papier'. Wie staat er vooraan? Wie staat als 2e, 3e en wie
staat achteraan? Ook tijdens het zingen steken de kinderen het aantal vingers omhoog.

Welkom juf Sanne
Morgen (donderdag 21 april) start juf Sanne Wilpstra met haar stage in groep 2. We
wensen juf Sanne veel succes en plezier bij ons in de groep.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Siroop blikken:
Wat fijn dat we al zoveel siroop blikken hebben mogen ontvangen!
Graag blijven door sparen, want we hebben er nog zeker 18 nodig.
Groep 3:
We zijn deze week gestart met kern 10. We leren woorden lezen met -uw, -ieuw en eeuw. Ook leren we woorden lezen als koppen- kopen, bomen- bommen. En dat valt nog
niet mee, maar we oefenen flink!
Met rekenen gaan we de kalender verkennen: hoeveel maanden heeft een jaar, welke
maanden zijn er, hoeveel dagen heeft een week, welke dagen hebben we? Ook gaan we
moeilijke sommen maken: sommen met 3 getallen zoals 7+ 5+ 3= ....

Groep 4:
Er wordt hard gewerkt aan de tafels. In de vakantie ook goed blijven oefenen, hoor!
Met spelling zijn we begonnen met woordpakket 20: woorden met ei/ij, au(w) en ou(w).
Dit zijn lastige woorden, omdat hier geen duidelijke spellingafspraak bij hoort: het zijn
weetwoorden. Dus thuis ook goed oefenen.
Tot slot: wij wensen iedereen een fijne meivakantie!

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Spelling
Beide groepen zijn bezig met woordpakket 21. Groep 5 leert de jij-vorm en de hij/zijvorm van een werkwoord schrijven bijv. braden -> jij braadt (ik-vorm + t) en hij/zij
braadt.

Groep 6 leert de tegenwoordige en verleden tijd van bijzondere werkwoorden
schrijven, dat zijn werkwoorden waarbij de persoonsvorm er soms heel anders uitziet
bijv. het werkwoord zijn -> ik ben - jij bent - hij/zij is - wij/jullie/zij zijn - ik was - jij
was - hij/zij was - wij/jullie/zij waren.
Andere bijzondere werkwoorden zij scheidbare werkwoorden, deze werkwoorden
beginnen met een voorvoegsel bijv. opvoeden -> hij voedt op - wij voeden op - hij voedde
op - wij voedden op.
Afsluiting Scoor een Boek!
Afgelopen donderdag 14 april was er op het sportpark Grootegast/Doezum de
feestelijke afsluiting van het leesbevorderingsproject "Scoor een boek". Gelukkig lukte
het om genoeg mensen te vinden, die ons hiernaar toe wilden brengen. We werden
o.a. ontvangen door de burgemeester, die bekend maakte hoeveel boeken er in totaal
waren gelezen door de deelnemende scholen in het Westerkwartier. Dit was het
respectabele aantal van 8163, waarbij de scholen in de gemeente Grootegast er 2591
voor hun rekening namen. Het aandeel van onze school hierin was een 333 boeken, dus
de leerlingen van groep 5/6 hebben goed hun best gedaan.
Na het bekend maken van het aantal gelezen boeken, konden de leerlingen deelnemen
aan een spelcircuit. Ondanks de vrij kille weersomstandigheden hebben de leerlingen
zich prima vermaakt. Alle ouders die ons hebben gebracht en gehaald, heel hartelijk
bedankt daarvoor.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Schoolkamp
De kinderen van groep 7-8 krijgen donderdag een brief mee naar huis over het
schoolkamp.

BERICHT VAN DE OR / MR
Hallo kinderen en ouders,
Binnenkort is er weer de bloemen en taartenactie.
Dit jaar is er een iets andere opzet. Morgen (donderdag 21 april) krijgen alle oudsten
een bestellijst mee naar huis. En bovendien kunt u op 13 mei ook nog extra losse
plantjes op school kopen. Appie Wijma zet er een paar karren met prachtige bloemen
neer.
Dit jaar staat op de bestellijst o.a.. Hanging baskets, Geraniums, Hanggeraniums en
Bacopa. Op de kar worden nog andere soorten bloemen aangeboden.
De taarten (appelkruimelvlaai, aardbeienvlaai, slagroomtaart en halfje suikerbrood)
kunnen naderhand niet worden besteld.
De dames van de OR zullen de hele dag aanwezig zijn van 8.15 tot 14.30 uur.
Zegt het voort zodat we ook dit jaar weer een prachtig bedrag kunnen ophalen
voor de komende activiteiten.
De bestellijsten svp uiterlijk dinsdag 10 mei inleveren op school.
Namens de OR
Annelies Tjoelker en Mieke Kolhek
ALGEMENE BERICHTEN
Vrijdag 22 april: Koningsspelen
Denkt u eraan om voor het ontbijt op deze vrijdagmorgen (22 april) uw kind(eren); een
bordje; bestek en beker mee in een rugzak te geven naar school? ( Apart in een plastic
tas zou handig zijn). Tevens kunt u daar een pauze hap instoppen. Op school zal in de
eigen klas met alle leerlingen worden ontbeten.
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
hebben als ze op school komen!
Ouders en belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom om de kinderen aan te
moedigen bij de sportactiviteiten!. We hopen op een mooie, sportieve ochtend !

Vacature Voorzitter Floralia m/v
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)

