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AGENDA (ALGEMEEN)
9 juni
14 en 15 juni
17 juni
23 juni
20-22 juni
28 juni
29 juni
30 juni/5 juli
12 juli

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
Rapporten mee
Oudercontactavonden
Schoolverlatersavond (musical en bbq)

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Nieuwe website en logo
Met trots presenteren wij hierbij ons nieuwe logo van obs Het Kompas. Bovendien is
vandaag onze nieuwe website geactiveerd.
De nieuwe kleurstelling van ons logo is meteen doorgevoerd in deze nieuwsbrief.
Het logo is kleurrijk. De verschillende kleuren symboliseren de verschillende leerlingen en
betrokkenen, dus de diversiteit, bij ons op school. We zijn allemaal anders, ontwikkelen ons
allemaal op een eigen wijze, maar toch zijn we samen een prachtig geheel.
Ook de windrichtingen zijn herkenbaar gebleven in dit logo.
Citotoetsen
Volgende week starten we in de groepen 1 t/m 7 met de afname van de Cito E
(eind)toetsen. Ook de week er na wordt er nog getoetst. Juf Hilly komt enkele dagen
ondersteunen bij de afname van de DMT (lees) toetsen.
Hoofdluis
Vanmorgen is er weer controle gedaan door de hoofdluiscommissie. Helaas zijn er toch nog
neten aangetroffen. Op onze nieuwe website staat een filmpje over de herkenning en
bestrijding van hoofdluis.
Schoonmaakavond (herhaling)
Voor de schoonmaakavond op donderdag 9 juni hebben zich 13 ouders opgegeven.
Zou iedereen zelf een emmer en sop mee willen nemen? Wij hebben eventueel wel doeken
beschikbaar. We starten om 19.00 uur. Iedereen bedankt voor de bereidwilligheid.

NIEUWS VAN DE BINDING
Verkeerscommissie “De Binding”
In deze nieuwsbrief willen wij u meedelen dat er een verkeerscommissie is ontstaan naar
aanleiding van de enquête die veel ouders hebben ingevuld. In het project
verkeerscommissie zitten Alie Jagersma (Klister), Saskia Bos en Wietze Cuperus (Het
Kompas) die geleid wordt door Richard Knol (directeur Klister).
Samen met Margot Blauw van Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben we het eerste
gesprek gehad over de verkeerssituatie van de school. Naar aanleiding van de enquête
wordt het bestaande verkeersplan geëvalueerd en aangepast indien dit nodig geacht wordt.
Een aantal punten waar we over gesproken hebben en de komende periode aan gaan
werken:









Het autogebruik bij brengen en halen is erg hoog. Met ca. 32% bij mooi weer en
tegen de 50% met slecht weer zit dit zeker 10 – 15% hoger dan gemiddeld. Hiermee
organiseren ouders zelf een enorme verkeerschaos bij de school met alle
knelpunten, opstoppingen en klachten van dien. Bovendien leren kinderen niet hoe
ze zich veilig moeten gedragen in het verkeer. In groep 5 gaan kinderen veelal
zelfstandig naar school, maar dan moeten ze wel voldoende hebben kunnen
oefenen!
De respons op de enquête was met gemiddeld 69% prima en de betrokkenheid
groot. Veel ouders hebben er veel werk van gemaakt hun antwoorden te
verduidelijken èn er is een mooi aantal ouders dat wil helpen met het verkeer.
Er is nog enige onduidelijkheid over de afspraken die nu al gelden. Er wordt door de
verkeerscommissie een nieuw helder verkeersplan gemaakt met alle afspraken, zo
nodig aangepast op basis van de antwoorden en reacties van de ouders.
De zaken die verder gaan dan afspraken, maar die te maken hebben met de
inrichting van de weg voor school en de provinciale weg, worden met de gemeente
op vrijdag 3 juni besproken.
De verkeerscommissie gaat ook aandacht besteden aan eventuele acties met
leerlingen om bijvoorbeeld het parkeren van de kinderfietsen beter te laten verlopen.
De scholen hebben het verkeersouderlidmaatschap van VVN afgesloten, waardoor
er meer aandacht zal komen voor verkeerseducatie en verkeersacties.
Ook de leerlingen worden betrokken bij de afspraken. Zo zullen leerlingen uit de
hoogste groep een speciaal verkeersbord maken voor de Zoen en Zoef strook. Het
gebruik hiervan moet namelijk beter: alleen stoppen – kind uitstappen – en gelijk
weer door. Zo kunnen veel ouders gebruik maken van deze strook en krijgen we
geen opstoppingen op de Verbindingsweg. Supermooi dat groep 8 hiermee bezig
gaat.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom in groep 1
Zaterdag 5 juni wordt Daan de Roos 4 jaar! Daan is al een paar keer op bezoek geweest en
dat ging heel goed! Op maandag 6 juni komt hij iedere dag bij ons op school. Alvast van
harte gefeliciteerd Daan en een gezellige verjaardag toegewenst! Wij wensen Daan een
leerzame en leuke tijd toe bij ons op Het Kompas.
CITO toetsen
In de kleutergroepen zijn we deze week al gestart met de afname van CITO toetsen.

Schoolreisje
Vrijdag 17 juni gaan de kleuters op schoolreisje naar Sanjes Fertier. Volgende week
ontvangt u, via de nieuwsbrief, hierover informatie. Het vervoer is inmiddels geregeld.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Spat!.....Spat!..... Spat!....
Hee we worden nat!
Hoor je dat geklater?
We hebben de afgelopen week gespeeld met water.
Proefjes en een werkblad.
En af en toe onze kleren nat.
Met een hamer en een spijker...
Zijn we een gieter of 30 rijker.
Met een maatbeker in de hand
Vulden wij het water tot de rand
Maar het mooiste afgelopen week op school
Was het bouwen van een riool!

Juf Tara en juf Grietje ruilen 1 juni en 24 juni van werkdag. Zo kan juf Tara mee met het
schoolreisje van haar groep op de andere school waar ze ook werkt.
Dinsdag 7 juni gaan de kinderen van groep 3 en 4 een les bijwonen over kleine diertjes. Het
is een buitenactiviteit op loopafstand van school. Klassenouder Elske Wassenaar is bezig
met het regelen van begeleiding voor deze middag.
Van groep 3 en 4 zijn nog niet alle rapporten ingeleverd. Geeft u deze binnenkort mee naar
school?

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Schoolkamp
Groep 7-8 gaat op schoolkamp van 20-22 juni. Meester Hans Peter gaat met deze groep
mee. Juf Ineke zal daarom gedurende maandag 20 en dinsdag 21 juni lesgeven aan groep
5-6.
Spelling
We zijn in beide groepen bijna klaar met blok 6 van spelling en taal. Volgende week hebben
we dan het signaleringsdictee van spelling en de signaleringstoets van taal. Het
signaleringsdictee gaat over de woordpakketen 21, 22, 23 en 24. U kunt de woordpakketten
vinden op de vernieuwde site van Het Kompas.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Musical
Deze week start groep 8 met het instuderen van de eindejaarsmusical. Het verhaal is door
juf Ineke geschreven, maar is nog niet helemaal gereed. Toch kunnen we starten.
Het is de bedoeling dat de leerlingen thuis de teksten uit hun hoofd leren en ook de liedjes.
Op school zullen we ook oefenen, maar dat gaat vlotter wanneer de teksten er al in zitten.

Twee moeders hebben aangegeven te willen helpen met de musical. Zij worden deze week
gebeld. Zijn er toch nog meer ouders die willen helpen? Vele handen maken licht werk !!!
Aanmelden kan bij juf Ineke; kompas@westerwijs.nl
De musical wordt voor de ouders opgevoerd op dinsdag 12 juli, om 19.30 uur. We hopen
dat alle ouders van de schoolverlaters daar bij aanwezig kunnen zijn.
Kennismaking nieuwe school
De schoolverlaters hebben een uitnodiging ontvangen voor een kennismaking op het
voortgezet onderwijs, waar ze de mentor en nieuwe klasgenoten leren kennen.
Het Drachtster Lyceum blijkt de kennismaking op 15 juni te organiseren.
De VHS (Singelland / Drachten) en VO Surhuisterveen organiseren hun kennismaking op
woensdag 22 juni. Echter op een tijdstip dat de klas nog niet thuis is van kamp.
We hebben vandaag contact opgenomen met deze scholen. Onze leerlingen, die toegelaten
zijn in Surhuisterveen, worden nu verwacht op 29 juni. U heeft zelf de details in de brief
kunnen lezen. Deze brief hebben wij niet ontvangen.
De VHS moet nog een nieuwe datum prikken, maar deze ouders worden tijdig geïnformeerd
door Alle Visser van de VHS.
Het is voor ons geen optie op woensdag 22 juni met een boot eerder naar huis te gaan met
de groep. Dat zou het kamp met een dag verkorten.
Schoolkamp 2016
Donderdag of vrijdag aanstaande krijgen de kinderen een briefje mee met daarop het
schema voor het vervoer. Eind volgende week krijgen de kinderen een informatieblad mee,
met daarin alle informatie over het schoolkamp.

BERICHT VAN DE OR / MR
13 – 24 juni 2016 inzameling kleding, schoeisel, textiel
Ook dit schooljaar kunnen de kinderen zich inzetten voor een goed doel.
Samen met Sam Sam’s kledingactie ondersteunen de leerlingen Cordaid Mensen in Nood.
Cordaid Mensen in Nood is een ontwikkelingsorganisatie die armoede en uitsluiting bestrijdt
in ’s werelds meest kwetsbare samenlevingen en conflictgebieden. Uw kleding is dus veel
geld waard.
De ingezamelde kleding wordt verkocht aan gespecialiseerde sorteerbedrijven.
Zomerkleding wordt voornamelijk afgezet in Afrika en winterkleding gaat naar Oost-Europa.
In deze regio’s hebben mensen behoefte aan goede, tweedehands kleding. Op de lokale
markt wordt de kleding voor een reeële prijs aangeboden. Op deze manier wordt kleding
voor iedereen toegankelijk. Kleding die versleten is of stuk is kan niet opnieuw gedragen
worden maar wordt gerecycled tot nieuwe producten.
Iedere leerling krijgt een kledingzak mee naar huis, voorzien van de flyer met wat wel en niet
in de zak mag. U of uw kind kan de zak/zakken op school bij de leerlingeningang inleveren
tijdens het brengen van uw kind. De Ouderraad gaat alle zakken verzamelen en op
vrijdagmiddag 24 juni op schoolplein stapelen voor de afhaal vrachtwagen. De zakken zullen
gelijk gewogen worden!!! Per kilo ontvangt school een kleine vergoeding wat besteed mag
worden aan het schoolplein.
Alvast bedankt voor jullie inzet, leerlingen van obs Het Kompas!!!!
De Ouderraad obs Het Kompas

ALGEMENE BERICHTEN
Slootjesdagen met IVN Grootegast e.o.
Op zaterdagmiddag 11 juni a.s. hebben we een heel bijzondere activiteit.
Slootjesdagen wordt op veel plekken (ruim 70) in Nederland georganiseerd op
11 of 12 juni 2016. Het is een landelijke actie en daar gaan wij ook aan meedoen. Lekker
met een schepnet in de sloot, kijken naar de watervogels en proefjes met het water. Er is
veel te zien en uit te zoeken met zoekkaarten, bakjes en potjes en nog veel meer. Erg leuk
om te doen. Dus doe mee en geef je op!!!! Neem ook een vriendje of vriendinnetje mee.

Hieronder vind je de gegevens:
Datum:
zaterdag 11 juni 2015
Tijd:
van 14.00 – 16.00 uur
Plaats: in het park in Grootegast
Vertrek:
we starten om 14.00 uur vanaf het Tasmanplein voor het
gemeentehuis in Grootegast
Kosten:
jeugdleden IVN gratis, niet-leden € 2.00
Je kunt je opgeven bij hwoltjer@home.nl of tel. 0594-613253.
Tot ziens op de 11 juni 2016. Wij hebben er weer zin in.

PentaPrimair en Westerwijs bij RTL 4

Bij een aantal scholen van PentaPrimair en Westerwijs zijn opnames gemaakt voor het
RTL4 lifestyle programma, LifestyleXperience. Deze horen bij een reeks uitzendingen met
als thema “Onderwijs”. De uitzending zal plaatsvinden bij RTL4 op zondag 5 juni om 14.20
uur. De herhaling is te zien op zondag 11 juni om 15.10 uur bij RTL 5.
De regio Westerkwartier kent de afgelopen jaren een toenemende krimp. De stichtingen
Westerwijs en PentaPrimair hebben beide te maken met de gevolgen met steeds minder
leerlingen. Samen zoeken ze een antwoord op de kwetsbaarheid van te kleine scholen en
hebben een goede oplossing gevonden………. de samenwerkingsschool!
Dit is één school waar beide signaturen, openbaar en christelijk, op één plek samenkomen
en zij een gezamenlijke visie op onderwijs en identiteit realiseren. Daarnaast werken de
beide stichtingen samen met een aantal “brede scholen”. Hierbij gaat het om twee scholen
van verschillende signatuur onder één dak, waarbij ieder zelfstandig functioneert en waar
mogelijk de samenwerking als meerwaarde wordt gezocht.Deze oplossingen waren voor de
programmamakers interessant genoeg om hier aandacht aan te besteden. Donderdag 21
april zijn er opnames gemaakt bij de samenwerkingsschool de Vlieger in Noordhorn.
Daarnaast is er gefilmd in Zuidhorn bij de brede school in het nieuwe gebouw de Noordster.
In dit gebouw werken obs de Borgh en cbs het Anker samen onder één dak. Zelfs een drone
is ingezet voor opnames boven de schoolpleinen.

