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AGENDA (ALGEMEEN)
14 juli
15 juli
29 augustus

Afscheid juf Ineke voor ouders en belangstellenden;16.15 – 17.45 uur.
Laatste schooldag; start zomervakantie om 12.00 uur.
Start nieuw schooljaar

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
FORMATIE 2016-2017
De formatie voor schooljaar 2016-2017 is zo goed als rond. Bij deze benoem ik de groepen
en hun leerkrachten. In de informatiekalender, die hopelijk eind deze week mee naar huis
gegeven wordt, komen de exacte dagdelen te staan.
Groep 1: juf Vera / invalster voor juf Vera / juf Tineke
Groep 2: juf Feikje
Groep 3: juf Grietje
Groep 4: juf Gerda / juf Joke
Groep 5-6: meester Hans Peter / juf Joke
Groep 7-8: juf Laura / juf Amarins
Onderwijsassistente: juf Francisca
Interne begeleiding: juf Janneke / juf Feikje
Stagiaire: juf Frieda
Directie: Tamara de Haan
Voorstellen nieuwe directeur
Vandaag heb ik mijn opvolgster voorgesteld aan alle leerlingen; Tamara de Haan.
Mijn collega Tamara is tevens directrice van de samenwerkingsschool De Aquarel te
Sebaldeburen. Zij zal voor Het Kompas werkzaam zijn op woensdag en donderdag en
incidenteel op vrijdag.
Ik ben erg blij met Tamara als mijn opvolgster en wens haar heel veel succes en plezier op
Het Kompas.
Infokalender
Zoals ik al eerder schreef, hoop ik de informatiekalender nog deze week mee te kunnen
geven, maar er zijn nog enkele details onduidelijk. Wanneer het mij niet lukt, dan zullen de
leerlingen de kalender in de eerste schoolweek van het nieuwe jaar mee naar huis krijgen.
Alvast een klein detail; gaat u er maar vanuit dat de gymdagen voor de groepen 3 t/m 8
gelijk blijven aan dit schooljaar, dus op dinsdag en donderdag.
HVO en GVO wordt in het vervolg op maandag gegeven, in groep 7-8. De leerlingen die zich
niet hebben opgegeven krijgen taken voor zelfstandig werken op dat tijdstip en blijven in het
lokaal.

Laatste nieuwsbrief
Dit is dan mijn laatste nieuwsbrief voor obs Het Kompas. Deze hebben we wekelijks
uitgebracht omdat we het belangrijk vinden u altijd op de hoogte te houden van Het Kompasnieuws. Maar deze wekelijkse nieuwsbrieven waren niet gelukt zonder de hele trouwe
ondersteuning van mijn dierbare collega Feikje. Zij hield altijd rekening met mijn
onberekenbare tijden waarop ik de nieuwsbrief gereed had. Zij stond iedere woensdag
paraat om toch nog het laatste nieuws uit de groepen aan te vullen. Top !!!
Dus Feikje, dank je wel !!!
Ook Facebook hield ik bij. Berichtjes via deze informatiebron werden veel gelezen en soms
gedeeld. Mooi !!!
Lieve leerlingen, teamleden en ouders, bedankt voor de prachtige zeven jaren… Ik zal jullie
nooit vergeten.
Lieve groet,
(juf) Ineke

NIEUWS VAN DE BINDING
Op maandag 12 september vindt er een informatie-avond plaats over de
verkeerssituatie voor “De Binding”.
Details volgen vlak na de vakantie.
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom op school!
In de zomervakantie worden Jordy Bethlehem, Coen van Meurs, Daisy en Sofie Bruinewoud
4 jaar! Zij zijn allemaal al een paar keer op bezoek geweest en komen na de zomervakantie
bij ons in groep 1.
Jordy, Coen, Daisy en Sofie, alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag
toegewenst !
Wij wensen jullie ook een zonnige vakantie toe en daarna een leerzame en leuke tijd bij ons
op Het Kompas !
Zwemdiploma
Jesse Bron heeft vorige week zwemdiploma A gehaald. Van harte gefeliciteerd Jesse!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Langs deze weg willen we alle ouders, die op wat voor manier dan ook hebben bijgedragen
aan het slagen van het schooljaar van groep 5/6, bedanken voor hun inzet. Met name onze
klassenouder Natasja Dijksterhuis.
We hebben een fijn schooljaar met elkaar gehad en wensen iedereen een hele fijne vakantie
Groet,
Meester Hans Peter en juf Gerda

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Dank
Bijzonder activiteiten slagen alleen wanneer we er voldoende begeleiding bij kunnen krijgen.
We willen alle ouders die ons bij hebben gestaan bijzonder danken voor hun hulp. Zoals bij
het wilgen knotten, het schoolkamp, de musical, de techniekmanifestatie etc. Fijn dat u erbij
was !!! De kinderen hebben deze speciale activiteiten echt gewaardeerd en wij zeker ook !
Tevens Bouwien, de moeder van Maurice, die dit jaar onze klassenouder was. Dank voor je
hulp.
Hartelijke groet,
Meester Hans Peter en juf Ineke
Afscheid
Gisteren voerden de schoolverlaters hun eindpresentatie op: Stop de Tijd. Na afloop namen
we officieel afscheid van de leerlingen. Wat waren we trots op deze leerlingen !!! Na hard
werken werd het toneel met luid applaus beloond !!!
En nu “mannen en meiden / beste mensen” ON YOUR WAY !!! Heel veel succes en plezier
op jullie nieuwe school !!!

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
Vossenjacht
Hartelijk dank aan alle ouders die zich hebben aangemeld voor hulp op de vrijdagochtend.
Om 9.00 uur worden de vossen naar hun positie gebracht. Daarna worden ze opgezocht
door de andere leerlingen die van elke vos een puzzelstukje ontvangen. Als alle vossen
gevonden zijn, is de puzzel compleet. We wensen iedereen alvast veel plezier.
Willen de vrijwilligers rond 9.00 uur op school zijn?
Schoolverlaters
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!!! Dat houdt in dat de
schoolverlaters het gebouw verlaten en door een haag van achterblijvende
leerlingen en het team het plein verlaten Wij waarderen het dat de ouders van deze
leerlingen hun zoon of dochter voor school opwachten.
De overige leerlingen gaan daarna nog even hun spullen ophalen in hun groepen en hebben
vanaf 12.00 uur vakantie !!!
Zomerlezen voor ouder en kind
Het einde van het schooljaar is in zicht; de zomervakantie staat voor de deur.

Heerlijk natuurlijk, maar vaak lezen de kinderen in de zomervakantie minder dan normaal.
Uit onderzoek is gebleken, dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een
terugval in leesontwikkeling hebben.
Hoe voorkom je die zomerdip? Door in de zomervakantie samen met je kind regelmatig te
lezen. Liefst iedere dag een minuut of tien. Wat kan er gelezen worden? Alles wat uw kind
leuk vindt, kunt u samen lezen. Natuurlijk kunt u gewoon boeken lezen, maar denk ook eens
aan een folder van een pretpark of dierentuin waar jullie naar toe gaan. En ook strips,
vakantieboeken en kindertijdschriften zijn leuk om te lezen.
Kortom, het maakt niet uit wat uw kind leest, als het maar leest!
Als uw kind regelmatig leest in de vakantie, zal de leesontwikkeling niet stagneren en
wellicht zelfs vooruit gaan. En lezen wordt nog leuker als je het samen doet!
T-shirts
De moeders van Fatjona en Nora hebben alle shirts gewassen van het schoolreisje van
groep 3 t/m 6. Hartelijk dank daarvoor!
Dank jullie wel !!!
In deze nieuwsbrief zijn al vele mensen bedankt, maar we voegen er graag nog een deel
aan toe. Er zijn vele ouders en andere betrokkenen in school geweest ter ondersteuning bij
activiteiten en klussen; de schoonmaakploeg, de luizenmoeders en –grootmoeder, Floraliacommissie,klassenouders, de Kerstkuier, het Sinterklaasfeest, de bieb-juf Joukje, de OR en
MR leden, begeleiders van activiteiten, Wietze en eerder ook Saskia van de
verkeerscommissie, begeleiding bij voetbal / korfbal en Koningsspelen etc etc. Dank, heel
veel dank !!!
We wensen iedereen een hele fijne zomer en vakantie en hopen stiekem dat we volgend
jaar weer mogen samenwerken met u zodat we samen de leerlingen onvergetelijke
momenten kunnen bezorgen. Bent u er dan ook (weer) bij?

We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie !!!
Tot ziens op maandag 29 augustus !!!

