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AGENDA (ALGEMEEN)
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli

Schoolverlatersavond (musical en bbq)
Wisselochtend; kennismaking in nieuwe groep
Afscheid juf Ineke voor ouders en belangstellenden; 16.15 – 17.45 uur.
Laatste schooldag; start zomervakantie om 12.00 uur.

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
FORMATIE 2016-2017
Tot op het laatst blijven de details nog onduidelijk, maar ik verwacht op korte termijn een
extra nieuwsbrief te kunnen uitbrengen met daarin de definitieve formatie voor schooljaar
2016-2017.
Ik vraag ieder nog even om geduld... maar ik heb er alle vertrouwen in dat we in schooljaar
2016-2017 weer een prachtig en krachtig team voor obs Het Kompas beschikbaar hebben.
Afscheid Annemiek en Tara
Via deze weg willen we onze collega's Annemiek en Tara heel hartelijk danken voor hun
inzet voor obs Het Kompas. Hoewel de samenwerking van korte duur was, hoorden jullie er
helemaal bij !!! Succes in het nieuwe schooljaar en kom gerust nog eens langs !!!
Tara en Annemiek hebben volgend schooljaar een baan gekregen op een andere school
binnen de organisatie van Westerwijs.
Proefdraaien nieuwe groepen
Woensdag 13 juli gaan de leerlingen een uurtje proefdraaien in hun nieuwe klas met nieuwe
juf of meester. De schoolverlaters hebben deze ochtend vrij.
Berichtje van juf Vera
Hallo allemaal,
Graag wil ik via deze weg aan jullie; ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen iets kwijt.
( In plaats van een e-mail / sms / WhatsApp / P.B. of een #tweet )
Tot op heden ontvang ik nog iedere dag per post kaarten met allemaal verschillende teksten,
tekeningen, gedachten van jullie...
Ik lees en herlees al jullie goede wensen en dit sterkt mij enorm!
Voor een praatgrage juf, word ik er stil van.
Dus wil ik hierbij iedereen héél hartelijk bedanken!
Hartelijke groeten,
(juf) Vera

NIEUWS VAN DE BINDING

NIEUWS UIT GROEP 1-2
De laatste weken van het schooljaar werken we over de zomer. We hopen dat het weer ook
een beetje gaat meewerken. De laatste letter die groep 2 in de lettermuur krijgt is dan ook de
z van zon en zomer!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Invaller
Juf Tara heeft vrijdag 8 juli een dagje verlof vanwege het huwelijk van haar broer. We
wensen haar en haar familie een hele fijne dag.

NIEUWS UIT GROEP 5-6

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Welkom
Vorige week schreef ik er al over... in deze nieuwsbrief stellen Laura en Amarins zich zelf
aan u voor. Deze collega's worden de leerkrachten van groep 7-8.
Groet, Ineke Schouwstra-Wieringa
Hallo kinderen en ouders,
Mijn naam is Laura Bijkerk en ik kom na de zomervakantie op
school als juf van groep 7/8. Ik ben 25 jaar en kom uit Groningen,
waar ik samenwoon met mijn vriend. In mijn vrije tijd vind ik het leuk
om te koken, te reizen, naar muziek te luisteren en met vrienden af
te spreken. Omdat we geen tuin hebben vind ik het heerlijk om naar
het park te gaan.
Ik heb er heel veel zin in om te beginnen op Het Kompas en kijk
erg uit naar volgend schooljaar. We gaan er wat moois van maken!
Juf Laura
Beste leerlingen en ouders,
Vanaf komend schooljaar ga ik mijn afstudeerstage lopen op Het
Kompas. Hier heb ik heel erg veel zin in! Daarom zal ik me via deze
weg alvast een beetje aan jullie voorstellen. Mijn naam is Amarins
Strijkstra, ik ben 22 jaar en woon in Groningen. Ik studeer de
Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs aan de
Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze hogeschool Groningen.
Naast mijn studie ben ik heel actief bezig met paarden. Andere
hobby's van mij zijn zwemmen, dansen en vioolspelen.
De stage die ik op Het Kompas ga lopen, duurt van het begin van het
schooljaar tot februari. Ik zal velen van jullie tegen die tijd ontmoeten
en ik ben altijd wel in voor een praatje, dus zoek me gerust op!
Alvast een fijne vakantie en tot in het nieuwe schooljaar :)
Amarins Strijkstra

Afscheid schoolverlaters
Op dinsdag 12 juli vieren Arjonne, Durkje, Maurik, Albert, Jelmer, Rutger, Max, Erwin,
Sanne, Fenna, Dodde, Ynte, Nick en Lisa hun afscheid van obs Het Kompas. Voor hen en
het team wordt om 17.00 uur een barbecue georganiseerd. Daarvoor vragen we een eigen
bijdrage van 10 euro per persoon. Dat geld kan ingeleverd worden bij juf Ineke.
We starten om 17.00 uur met de barbecue en doen daarna een leuk spel met team en
leerlingen.
Om 19.15 uur zijn de ouders, broertjes en zusjes welkom voor het bijwonen van "Stop de
tijd" en de afscheidsceremonie na dat optreden. De eindtijd is circa 20.30 uur.
Op woensdag 13 juli zijn deze leerlingen een dagje vrij.
Op vrijdag 15 juli doen de schoolverlaters mee aan de vossenjacht en zijn ze de vossen. We
hebben afgesproken dat alle vossen vrijdag aanstaande aan juf Ineke vertellen welke vos ze
willen zijn. Voor kleding en attributen dient iedereen zelf te zorgen.

BERICHT VAN DE OR / MR
ALGEMENE BERICHTEN
Afscheid juf Ineke
Zoals u inmiddels weet neemt juf Ineke dit schooljaar afscheid van onze school. Op
donderdagmiddag 14 juli is er van 16.15 tot 17.45 uur, voor ouders en belangstellenden,
gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje, afscheid te nemen van juf Ineke.
Op vrijdag 15 juli sluit juf Ineke, samen met de leerlingen haar loopbaan op Het Kompas af.
Laatste schooldag
We zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor de laatste schooldag, vrijdag 15 juli.
Voor de vossenjacht hebben zich al veel ouders, als begeleider. Deze ouders ontvangen
binnekort meer informatie. De vossenjacht is ’s ochtends om 9 .00 uur.
Aan het eind van de ochtend nemen we afscheid van de schoolverlaters. Dat zijn Arjonne,
Durkje, Maurik, Albert, Jelmer, Rutger, Max, Erwin, Sanne, Fenna, Dodde, Ynte, Nick en
Lisa uit groep 7-8 en juf Ineke.
Om 11.30 uur zwaaien we met elkaar de schoolverlaters uit!!! Wij waarderen het dat de
ouders van deze leerlingen hun zoon of dochter voor school opwachten.

