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

Inzameling kleding, schoeisel, textiel door OR
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)
Laatste schooldag

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Directie
Inmiddels is het vrijwel algemeen bekend... ik ga obs Het Kompas verlaten en word per
augustus 2016 directeur van montessorischool De Plotter in Drachten.
Ik heb zeven prachtige jaren gewerkt voor Het Kompas. Westerwijs is nu op zoek naar
vervanging voor mij maar daar is verder nog niets over bekend. Ik zal er alles aan doen de
organisatie goed achter te laten en over te dragen.
Zodra er verdere ontwikkelingen zijn, zal ik die via de nieuwsbrief en/of website kenbaar
maken.
Hartelijke groet,
Ineke Schouwstra-Wieringa
Huwelijken
Vorige week was een extra speciale week voor onze collega's Tineke en Annemiek.
Juf Tineke haar dochter trouwde. Zij en haar familie hebben een prachtige dag gehad op
donderdag 16 juni. Juf Tineke, van harte gefeliciteerd met het huwelijk van je dochter en
schoonzoon !!! Het was dierbaar jou zo te zien stralen toen je trots de foto's liet zien !!!
Juf Annemiek trouwde op 17 juni. De leerlingen van groep 2 mochten een deel van het feest
bijwonen. Wat een belevenis. Juf Annemiek en Arnout, van harte gefeliciteerd en veel geluk
samen !!!
Pauzehap
Wij signaleren dat steeds meer kinderen priklimonade mee naar school nemen en
snoepgoed om in de pauze nuttigen. In onze schoolgids staat duidelijk vermeld dat we dit
niet wenselijk vinden op school.
We hopen dat iedereen daar rekening mee gaat houden.

Rapport en contactavonden
Volgende week woensdag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Donderdag 30
juni en dinsdag 5 juli hebben we onze oudercontactavonden. Het rooster hiervoor ontvangt u
vrijdag per mail.

NIEUWS VAN DE BINDING
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Schoolreisje
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd schoolreisje naar Sanjes Fertier. De ouders
die voor het vervoer hebben gezorgd, willen we hierbij heel hartelijk bedanken. De foto’s
staan op de website.
Beste ouders,
Hierbij willen Arnout en ik jullie bedanken! Wij vonden het heel leuk dat
de kinderen op onze bruiloft waren! Wat zagen de kinderen er mooi uit!
Prachtig! Ook willen we jullie bedanken voor de prachtige cadeaus! Wij
hebben een fantastische dag gehad!
Met vriendelijke groet,
Arnout en Annemiek.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Schoolreis groep 3, 4, 5 en 6:
Nog even de laatste puntjes met betrekking tot schoolreis:
- Het is handig om uw kind een rugzak mee te geven i.p.v. een gewone tas;
- De kinderen krijgen morgen een t-shirt van school aan;
- Denkt u er nog even aan om uw kind in te smeren met zonnebrandcrème?
- Wie wil onze blauwe shirts van het schoolreisje wassen?? Het zijn er maar liefst zo'n 60
stuks. Vele handen maken licht werk, met andere woorden als er een aantal mensen bereid
is om te wassen is het zo klaar.
Nieuws groep 3 en 4:
Groep 3 is gestart met de laatste kern: kern 12.
Groep 4 oefent met woordpakket 22: woorden eindigend op een 'd'. Thuis ook even goed
oefenen...
Kinderpraat:
Maandag hebben we in de klas besproken wat er allemaal bij het vliegveld hoort. Een meisje
uit groep 3 vertelde dat er een stewardess in het vliegtuig werkt, maar ze wist niet meer hoe
het mannensoort heette.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Schoolreis groep 3, 4, 5 en 6:
Nog even de laatste puntjes met betrekking tot schoolreis:
- Het is handig om uw kind een rugzak mee te geven i.p.v. een gewone tas;
- De kinderen krijgen morgen een t-shirt van school aan;
- Denkt u er nog even aan om uw kind in te smeren met zonnebrandcrème?
- Wie wil onze blauwe shirts van het schoolreisje wassen?? Het zijn er maar liefst zo'n 60
stuks. Vele handen maken licht werk, met andere woorden als er een aantal mensen bereid
is om te wassen is het zo klaar.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Uitslapen
Het schoolkamp is een groot succes gebleken. Zojuist hoorde ik (juf Ineke) van meester
Hans Peter dat iedereen enthousiast maar ondertussen erg vermoeid is. Daarom mogen de
leerlingen van groep 7-8 morgen uitslapen. We verwachten hen uiterlijk 9.30 uur weer op
school. De gymles komt te vervallen.
Indien u geen ouder(s) of oppas thuis hebt, dan is uw kind vanzelfsprekend van harte
welkom op school vanaf 8.15 uur.
Oudercontact
Op 30 juni en 5 juli organiseren we de oudercontactavonden. De ouders van groep 7 worden
uitgenodigd om de rapporten te bespreken.
De ouders van groep 8 hebben met hun kinderen al extra gesprekken gevoerd. Indien zij
toch nog een aanvullend gesprek wensen, kan dat aangevraagd worden door de ouders.
Heilig bij de GVO-les
Bij GVO hebben we een aantal lessen gewerkt aan het thema “Heilig”.
Eerst hebben we een kaarsje aangestoken en een (heilig) stiltemoment gehouden.
Vervolgens hebben we het over Sint gehad. Het woord “Sint” betekent heilig. Maar wat is
heilig? En wanneer ben je heilig? Kan dat ook een bepaalde plek zijn, of een voorwerp? De
kinderen hebben in groepjes een woordspin gemaakt. Daarna hebben ze in en om school
foto’s gemaakt die daarbij passen.
De les erop zijn we op bezoek geweest bij de Gereformeerde kerk. In deze les werd ingezet
op “exposure”. Dat betekent dat de kinderen het initiatief krijgen en onbevangen de kerk
kunnen verkennen. Er werden vragen gesteld en foto’s gemaakt. De dominee was er ook
om uitleg te geven bij de vragen.
De laatste les is een collage gemaakt van alle foto’s bij de woordspin. Er zijn foto’s bij
woorden geplakt als: nieuw leven, voorwerpen en kunst, symbolen, selfie, familie, boeken,
sport, muziek, kerk, vriendschap, natuur en hemel. De collage hangt in de gang, neem
gerust een kijkje.
Met vriendelijke groet, Tjarda Nieuwenhuis.

BERICHT VAN DE OR / MR
KLEDINGACTIE
Aanstaande vrijdagmiddag worden alle zakken opgehaald door Sam Sam’s kledingactie.
Mocht u niet in staan zijn uw zakken op school af te leveren dan komen wij deze
donderdagavond bij u thuis ophalen.
Graag even een mail of app wanneer u hiervan gebruik wilt maken.
katoriena@home.nl
06-50445433

De opbrengt komt ten goede van Cordaid Mensen in Nood. En een klein deel voor besteding
aan het schoolplein!

ALGEMENE BERICHTEN

