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AGENDA (ALGEMEEN)
9 juni
13- 24 juni
14 en 15 juni
17 juni
23 juni
20-22 juni
28 juni
29 juni
30 juni/5 juli
12 juli

Schoonmaakavond
Inzameling kleding, schoeisel, textiel door OR
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
Schoonmaakavond
Voor de schoonmaakavond op donderdag 9 juni hebben zich 12 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.
Vervanging Vera
Voor juf Vera hebben we vervanging nu goed kunnen regelen. Op maandag, donderdag en
vrijdag is juf Tineke in de groep. Op dinsdag en woensdag hebben de leerlingen les van juf
Annemiek.
Het gaat naar omstandigheden goed met juf Vera en dat wil ze zelf even graag vertellen;
Bedankje
Via deze weg, wil ik iedereen heel erg hartelijk bedanken voor alle lieve wensen die ik de
afgelopen tijd mocht ontvangen via de mail, WhatsApp, tekeningen en/of via een kaartje.
Werkelijk hartverwarmend !!!
Lieve kinderen van groep 1, heel erg bedankt voor 'de mooiste vis van de zee!' Vissen is
mijn sterrenbeeld en hopelijk voel ik me straks weer als een vis in het water!!!
Groetjes juf Vera

NIEUWS VAN DE BINDING
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Schoolreisje
Op vrijdag 17 juni a.s. gaan de kleuters op schoolreis. We gaan naar speelpark Sanjesfertier
in De Westereen. Sanjesfertier is een speeltuin, waar je zowel binnen als buiten kan spelen.
Informatie kunt u vinden op: www.sanjesfertier.nl
We vertrekken om 8.30 uur en zijn rond 13.00 uur weer terug.
Voor het eten en drinken wordt gezorgd, dus de kinderen hoeven niets mee te
nemen. Het is verstandig om uw kind deze dag lekker gemakkelijke speelkleding te laten
dragen. Alle kinderen krijgen op school het blauwe school t- shirt aan, met Kompaslogo.
Wilt u aan ons doorgeven als uw kind wagenziek is, of een allergie of dieet heeft?
We gaan er een mooie dag van maken!

Thema water
In groep 1 kregen we bezoek van Esmee het kleine zusje van Robin en Erwin,
ze mocht bij ons in het badje . Erg leuk om te zien en het paste prachtig in ons
waterthema.
Ook werd er buiten een heel buizensysteem gemaakt met de buizen van
Rioned. De kleuters zorgden er samen voor dat de knikker van begin tot eind
kon rollen. En toen kon er natuurlijk ook water in en dat was helemaal geweldig.

Op onze website staan meer foto’s.
Kriebelbeestjes
Morgen gaan we onder begeleiding van twee “mijnheren” van het NDCE rondom school
kleine beestjes zoeken.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
CITO toetsen en leestoetsen:
Deze week zijn we in groep 3 en 4 gestart met de CITO toetsen en de AVI en Drie Minuten
Toets.
We hebben heel geconcentreerd gewerkt. Maar na twee ochtenden en een deel van de
middag was het tijd voor ontspanning.
Kleine beestjes zoeken:
Na alle inspanningen van de toetsen hebben we dinsdagmiddag gezocht naar kleine
beestjes. We zochten in bomen en struiken, tussen het gras, in de modder en onder stenen.
Gewapend met schepje, loep, bakjes, netjes en zoekkaarten speurden wij de natuur af.

Na een half uur zoeken hadden we heel wat kleine beestjes
gevonden: mieren, pissebedden, spinnen, kevers, rupsen, slakken en
een beestje waarvan we de naam niet weten. Maar de topper van de
middag was toch wel de meikever!!! Wat een reuzegrote kever is dat!

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Bootcamp/looptraining
Op donderdag 16 juni a.s. is er tijdens de gymles de eerste bootcamp/looptraining voor de
leerlingen van groep 5/6. Deze wordt verzorgd, door de heer Klaas Struiving uit
Surhuisterveen. De training vindt buiten plaats, dus hou rekening met je kleding
en schoeisel. Zorg voor geschikte schoenen voor buiten, er wordt wellicht op asfalt
getraind, dus propschoenen zijn niet geschikt. Op 30 juni is de volgende les.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Musical
Deze week is groep 8 gestart met het instuderen van de eindejaarsmusical.
Het is de bedoeling dat de leerlingen thuis de teksten uit hun hoofd leren en ook de liedjes
instuderen. Op school zullen we ook oefenen, maar dat gaat vlotter wanneer de teksten er al
in zitten.
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 scholen voor het voortgezet onderwijs informeren onze schoolverlaters wanneer hun
kennismakingsdagen worden gepland. We hebben gehoord dat de VHS te Drachten de
ouders nog geen bericht hebben gestuurd, maar via zeer betrouwbare bronnen hebben we
vernomen dat deze leerlingen kennis maken met hun nieuwe klas op 29 juni.

BERICHT VAN DE OR / MR
Betaling Schoolfoto’s
Er is gebleken dat nog niet alle schoolfoto’s betaald zijn. Gelieve dit zo spoedig mogelijk te
regelen.Let u er ook op dat u niet alleen de nabestellingen betaalt?
Mocht u vragen hebben m.b.t. de betaling neemt u dan gerust contact op met:
La-Solva Fotografie
Monique de Haas
0647 101 746
http://www.lasolva.nl

ALGEMENE BERICHTEN

