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AGENDA (ALGEMEEN)
25 mei
27 mei
9 juni
14 en 15 juni
17 juni
23 juni
20-22 juni
28 juni

extra hoofdluiscontrole
groep 7-8 naar VO Surhuisterveen voor Technics4U (8.30 uur)
Schoonmaakavond
Wandeltweedaagse Opende
Schoolreis groep 1 en 2 naar Sanjes Fertier
Schoolreis groep 3 t/m 6 naar Dierenpark Wildlands in Emmen
Schoolkamp Schiermonnikoog groep 7 en 8
Studiedag team; leerlingen vrij
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Leerlingenraad
Vandaag heeft de leerlingenraad weer vergaderd met mij... juf Ineke.
Er zijn drie brieven binnen gekomen met enkele verzoekjes. Deze hebben we behandeld
en de schrijvers ontvangen een berichtje terug.
We hebben gesproken over aanvullende spelmateriaal voor het plein.
Maar ook hebben we gesproken over de leerlingenraad voor schooljaar 2016-2017.
Gerda en Naomi blijven in de leerlingenraad. Zij zullen groep 8 in het nieuwe jaar
vertegenwoordigen. We zijn op zoek naar twee leerlingen uit de nieuwe groep 6 (nu nog
groep 5) en twee leerlingen uit de nieuwe groep 7 (nu nog groep 6) die ook zitting willen
nemen in de leerlingenraad. Aanmelden kan schriftelijk, door een briefje te stoppen in
de brievenbus van onze leerlingenraad. Deze hangt in de hal.
Aanmelden kan nog tot 3 juni aanstaande. Het is een leuke en leerzame activiteit !!!
Verdere informatie is op te vragen bij Fenna en Nick (groep 8), Gerda en
Naomi (groep 7 ).
Hoofdluis
Vandaag heeft de hoofdluiscommissie weer alle leerlingen gecontroleerd. Helaas hebben
we in vier van de vijf groepen hoofdluis ontdekt. De desbetreffende ouders zijn
ingelicht. Bovendien hebben we voor alle groepen de groene tassen weer uit het
magazijn tevoorschijn gehaald. Hoofdluis kan niet overleven wanneer het langer dan
twee uren geen bloed heeft kunnen zuigen. Hoofdluizen op jassen overleven dus een
schooldag niet. Maar voor de zekerheid willen we toch graag dat de groene tassen
gebruikt worden. Volgende week woensdag (25 mei) is de volgende extra ingelaste

controle. Maar wilt u ondertussen zelf ook uw kind(eren) controleren? Vandaag bereikte
ons het signaal dat meerdere scholen met hoofdluis geconfronteerd worden… een
schrale troost… Maar we hopen echt dat het gauw voorbij is. Hoofdluis heeft niets met
“vies” te maken, maar is vreselijk lastig. Sterkte voor de gezinnen die het betreft…
Vakantie
Bent u al met uw kind(eren) lid van de bibliotheek? Binnenkort ontvangen alle leerlingen
vanaf groep 3 een leuk aanbod om het lezen in de vakantie op peil te kunnen houden en
plezier aan lezen te blijven beleven.
NIEUWS VAN DE BINDING
Leerlingenraad
Op 2 juni vergaderen de leerlingenraden van cds De Klister en obs Het Kompas weer
gezamenlijk.
NIEUWS UIT GROEP 1-2
De komende weken werken wij over

water.

Elke dag gebruikt iedereen water. Water is overal om ons heen en
we kunnen er niet zonder. Waar komt het water vandaan? Wat doen
we er allemaal mee? Hoe komt water in ons huis? Allemaal vragen die
we in dit thema gaan behandelen.
NIEUWS UIT GROEP 3-4

Groep 3:
Voor rekenen gaan we deze week blok 5 afronden door middel van een toets. Met Veilig
Leren Lezen werken we in kern 10. Er wordt steeds meer geoefend met korte teksten
en het beantwoorden van vragen over de tekst: begrijpend lezen. Bij de schrijflessen
krijgen de schrijfletters g, t, s nog eens extra aandacht. Vooral de lus bij de g en de
stok bij de t is lastig om goed tussen de lijntjes te krijgen. Zet hem op, groep 3!
Groep 4:
Bij rekenen gaan we deze week het inschatten van gewichten oefenen. Kan een mier 100
kilo wegen en een auto 3 kilo? Ook gaan we gewichten bij elkaar optellen. Verder
oefenen we de begrippen verdubbelen en halveren, want dit hebben we nodig bij het
optellen met dubbelen ( 9+9= ...) en bijna- dubbelen (9+8=...).In ons tafelboekje oefenen
we de tafels 1 tot en met 5 en 10. Thuis ook goed blijven oefenen!
Voor spelling gaan we deze week starten met woordpakket 21: woorden met -ch(t).

In ons taalboek gaan we ons bezig houden met het maken van vraagzinnen. En wanneer
gebruik je nu eigenlijk een vraagteken? Nu dus! We oefenen met het schrijven van een
verslag en we gaan aan de slag met het herkennen en gebruiken van werkwoorden.
En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: thuis lekker veel LEESKILOMETERS
maken!!!
Tot slot: volgende week starten we met het project 'Water'. We willen vragen om
plaatjes en voorwerpen mee te nemen, die te maken hebben met water, zodat we een
mooie thematafel kunnen maken( gieter, paraplu, laarzen, emmer, ...) Wilt u alles
voorzien van naam?
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Spelling
Groep 5 is deze week bezig met woorden met de stomme e, zoals in adem, knutselen,
rekenen en knikkeren.
Maandag wordt er gestart met woordpakket 23 waarin verkleinwoorden aan de orde
komen bijv. het beestje, het schuimpje, het karretje.
Groep 6 leert meervouden schrijven met 's zoals de cavia's. De regel hierbij is: eindigt
het woord in het enkelvoud op a, i, o of u, dan schrijf je in het meervoud 's.
Volgende week oefent groep 6 met woorden op -teit (brutaliteit), -tijd (leeftijd) en heid(gezondheid).
Rekenen
Volgende week starten we met de tempotoets deelsommen,zoals 56 : 8 =
Ken je de tafels goed, dan is dit vast geen probleem en zo niet nog even oefenen.
Voetbal-talent
Xander heeft zijn contract
getekend voor de selectie van FC
Groningen. Wat zijn we trots op
jou, zeg !!!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Troost
Vrijdag kwam Emma thuis en bleek haar hond te zijn
overleden. Dat is natuurlijk zeer heftig want een hond
is een maatje... Manon heeft Emma op bijzondere wijze
getroost en maakte een prachtige tekening voor haar.
Andere klasgenoten waren daar zo van onder de indruk
en hebben mij gevraagd deze tekening te plaatsen in de
nieuwsbrief. Trots op onze klas !!!

BERICHT VAN DE OR / MR
Hallo ouders en belangstellenden van obs Het Kompas,
Na een zeer succesvolle bloemen en taartenactie is de kas van school weer met € 465,gevuld. Onze dank daarvoor! Met dit geld kunnen we weer leuke dingen voor de kinderen
organiseren. Volgend jaar weer!
Maar, we zijn alweer bezig met de volgende actie. Dit geld gaat naar het goeie doel.
Informatie volgt nog via de nieuwsbrief. Wel kunnen we vertellen dat het om een
kledingactie gaat. Dus, zet de spullen niet bij de weg maar bewaar ze voor school.
ALGEMENE BERICHTEN
Tennislessen
De groepen 3 t/m 8 krijgen gedurende 5 weken op donderdag tennisles. In plaats van de
gewone gymlessen in de sporthal gaan ze tennissen op de kunstgrasvelden van
Tennisvereniging Opende. Ze krijgen les van tennistrainer Doeko Berghuis.
Vorige week donderdag hadden we de eerste les en morgenvroeg volgt de tweede les.
De kinderen hoeven hiervoor geen speciale schoenen aan, maar slippers en sandalen zijn
niet echt handig.

