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AGENDA (ALGEMEEN)
5 september
7 september
12 september
23 september

Hoofdluiscontrole
Sport- en Spelochtend voor groep 1 en 2
Informatieavond Verkeer
Floralia

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Infokalender
De kalender met de algemene jaarinfo is nog niet klaar. We doen ons uiterste best om het
zo spoedig mogelijk gereed te maken.
Personeelswisselingen
Dit schooljaar hebben we verschillende nieuwe personeelsleden in het team gekregen, ook
op directieniveau. Er is tijd nodig om elkaar en de school goed te leren kennen. Het
onderwijs staat daarbij op de eerste plaats. Het kan zijn dat er zaken iets anders of later
plaatsvinden dan u gewend bent. Ik vraag daarvoor uw begrip.
Informatieavonden
U krijgt zo spoedig mogelijk de dagen en tijdstippen voor de informatieavonden van de
groepen.
Aanwezigheid directeur Tamara de Haan
Ineke Schouwstra was 5 dagen per week verbonden aan Het Kompas. Daarvan 3 dagen als
leerkracht en 2 dagen als directeur. De dagen bestemd voor de directie blijven in de nieuwe
situatie ongeveer gelijk en Tamara de Haan zal meestal op de maandag en de woensdag
aanwezig zijn.
Wilt u buiten deze dagen contact zoeken, dan is dat mogelijk via
directie.kompas@westerwijs.nl of 06-46561059.

NIEUWS VAN DE BINDING
Vooraankondiging informatieavond verkeer
Binnenkort krijgt u een uitnodiging voor een informatieavond verkeer van de
verkeerscommissie (bestaande uit afvaardiging van beide scholen). In deze uitnodiging
wordt vermeld wat er die avond behandeld gaat worden, alsook de starttijd.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Een nieuw schooljaar!
De eerste weken van het nieuwe schooljaar werken we aan het thema `welkom op school`.
Veel kleuters hebben na de zomervakantie tijd nodig om te wennen aan een nieuwe situatie.
Het Welkom programma wil de kinderen laten kennismaken met de gang van zaken in de
groep. De vaste dagindeling komt aan de orde en de daarbij horende rituelen en regels. Als
kinderen goed weten waar ze aan toe zijn, dan voelen ze zich voldoende veilig om te durven
spelen en ontdekken. Wij hebben veel zin in het nieuwe schooljaar, samen met jullie !!!
Sport - en spelochtend
Woensdagochtend 7 september is er een sport- en spelochtend in sporthal De Leegens in
Doezum. Hier gaan we met beide kleutergroepen naar toe. We hebben hiervoor nog wel
vervoer nodig. Welke ouders kunnen zorgen voor vervoer en begeleiding? We vertrekken
om 8.30 u en zijn rond 12.00 uur weer terug. Aanmelden kan via de lijst (op de grijze kast)
bij de ingang of via de mail bij juf Feikje f.devries@westerwijs.nl Alvast hartelijk bedankt!
Puppy
Jarno Drent heeft in de zomervakantie een puppy gekregen. Zijn naam is Storm. Vanmorgen
kwam hij even op bezoek in groep 2.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Voor de kinderen van groep 3 is een spannend schooljaar aangebroken; ze leren nu lezen
en schrijven. Wij werken met de methode Veilig leren lezen. Deze methode bestaat uit 13
kernen (hoofdstukken).
Het eerste thema is: 'Jij en ik". De kinderen maken via een verhaal kennis met opa, zijn
kleindochter Kim en haar vriendje Sim. Kim leert in het verhaal de komende weken de
letters: i, k, m, s. Met deze letters leren de kinderen korte woordjes maken, zoals: ik, kim en
mis. Ook lezen ze het verschil tussen leesletters en schrijfletters.
Op de website www.veiliglerenlezen.nl vindt u in de rubriek "Voor ouders, kim-versie' meer
informatie hierover.
Ook starten we met rekenen. In de eerste weken werken de kinderen met de getallen 1 t/m
10. Ze oefenen met de plaats op de getallenlijn en maken er bewerkingen mee.
Groep 4
Voor de leerlingen: twee nieuwe juffen (juf Gerda op maandag, dinsdag en woensdag, juf
Joke op donderdag en vrijdag).

Voor de juffen: allemaal nieuwe kinderen.
Voor ons allemaal: een nieuw lokaal.
Kortom het is even wennen aan elkaar en de nieuwe situatie.
De eerste dagen zijn goed verlopen en we nemen de tijd om zo nu en dan een
kennismakingsspelletje te doen. Ook zijn we al voorzichtig begonnen met de eerste echte
taallessen, rekenen in een ruitjesschrift, spelling en lezen.
Alle leerlingen hebben een persoonlijke wens opgeschreven voor dit schooljaar en met
elkaar wensen we natuurlijk, dat het een heel plezierig schooljaar gaat worden.

Na al dat werken, smaakt de fruithap heerlijk!

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Zo, de kop is er weer af; het nieuwe schooljaar is begonnen. Een behoorlijke verandering
voor de 11 kinderen van groep 5. Zij moeten nu naar de eerste verdieping en bovendien .....
een meester. Voor de 13 leerlingen van groep 6 is dat allemaal gesneden koek; de meester
en het lokaal kenden ze al. Maar, ze zitten nu wel aan de raamzijde van ons lokaal en dat is
toch net weer een beetje anders. De kinderen hebben al een schema van de klassendienst
mee naar huis gekregen, en als het goed is kunnen ze u uitleggen hoe het schema werkt.
Met de meeste vakken hebben we al een begin gemaakt. De kinderen zullen nog wel even
moeten wennen aan het rooster; wanneer geeft wie welk vak. Vorige week heeft u al kunnen
lezen dat juf Joke op woensdag voor de groep staat. Op dinsdag en woensdag krijgen
we hulp van juf Frieda. Zoals u ook heeft kunnen lezen, loopt zij bij ons op school stage. Zij
verzorgt op dinsdagmiddag de muziekles. Aan het eind van de dinsdagmiddag geeft
meester Hans Peter gymnastiek aan groep 7-8 en geeft juf Amarins (zij loopt haar LIO-stage
bij ons op school) natuur en techniek aan groep 5-6.
Ook op donderdagmorgen, direct het eerste uurtje geeft meester Hans Peter gymnastiek
aan groep 7-8 en gedurende die tijd geeft juf Laura verkeersles in 5-6. Snapt u het nog
allemaal? In september komt er een groepsinformatieavond en kunnen we e.e.a.
nog toelichten.
Met de kinderen is al even gesproken over het belang voor het rekenen van het goed
kennen van de tafels. Sommige kinderen zullen ook thuis hard aan de slag moeten om het
vereiste niveau te kunnen halen. Er zijn gelukkig veel sites waar ze geschikte
tafelsommetjes kunnen vinden. Iedere dag even oefenen, dat helpt!
Met spelling zijn we begonnen met woordpakket 1 (dat zal u niet verbazen). Het zou goed
zijn als u thuis met uw kind de woorden van dit woordpakket gaat oefenen. U vindt de
woordpakketten op de site van het Kompas bij Groepen, onder groep 5-6.
Een broertje voor Silvana
Net voor de zomervakantie heeft Silvana Trinks een broertje gekregen. Hij heet Kyano en
we hebben hem vandaag al op school bewonderd. Van harte gefeliciteerd en veel geluk
toegewenst!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
De eerste schoolweek is weer van start gegaan. We nemen vooral de tijd om aan elkaar te
wennen. Dat mag ook wel met drie juffen voor de groep!
We zijn deze week al begonnen aan woordpakket 1 in groep 7 en in groep 8. Dit kan ook
thuis verder worden geoefend.

BERICHT VAN DE OR / MR
Hoofdluis controle
Vlak voor de vakantie is er bij de controle op school geen hoofdluis meer gevonden. Helaas
moet ik melden dat de hoofdluis geen vakantie heeft genomen, want er zijn veel meldingen
gedaan in ons postcodegebied van hoofdluis!
Heel belangrijk dat u als ouder met een luizen/netenkam heel nauwkeurig de haren van uw
kind(eren) controleert. Besmetting gaat razendsnel, dus heel belangrijk om er vroeg bij te
zijn. Doe de controle dagelijks, zeker de komende weken.
Preventief zijn er diverse middeltjes om hoofdluis te weren, zoals TeaTree olie toevoegen in
de shampoo.
Heeft u hoofdluis gevonden, meldt het s.v.p. bij de juf/meester of bij iemand van de
hoofdluiscommissie.
Aanstaande maandag 5 september zal de hoofdluiscommissie een controle op school doen.
Graag die dag bij uw kind geen gel in doen of ingewikkelde haarcontructies maken.
Indien een ieder deze week thuis goed controleert, zal er geen besmetting op school
plaatsvinden en treffen wij volgende week niets aan  . Succes!
Recent NOS artikel: http://nos.nl/artikel/2127684-de-hoofdluis-vindt-iedereen-lekker-ookpapa-en-mama.html

ALGEMENE BERICHTEN

Nieuws van de Floraliacommissie
Ook dit schooljaar staat weer de mooie traditie de Floralia op de planning. Deze keer wordt
het op vrijdag 23 september vanaf 17.00 uur gevierd.
Dus noteer deze datum in de agenda! De voorbereidingen zijn al aan de gang om de
leerlingen en hun ouders weer een gezellige Floralia te bezorgen. Het thema is Kabouters
en Elfen.
Vrijwilligers
De Floraliacommissie kan wel wat extra hulp gebruiken! We zijn op zoek naar vrijwilligers
voor de inpakavond op 20 september, het helpen bij een spelletje of de catering.
Vele handen maken licht werk en het is bovendien erg gezellig! Belangstelling? Dan kunt u
contact opnemen of u via de mail aanmelden bij Katoriena de Vries, katoriena@home.nl
Namens de Floraliacommissie alvast bedankt voor uw medewerking!

Open middag Baron theater
Op vrijdag 2 september is er een open middag in het BaronTheater in Opende. Leuk om te
vermelden is, dat er die middag een open theater les is voor de kinderen. Deze wordt
verzorgd door SMG (Stichting Muziekonderwijs Grootegast) van 16.00 -17.00 uur.
Ook is er een voorproefje van de familievoorstelling "Reis van onschatbare waarde" te zien.
Dit is om 15.30- en om 17.30 uur.
Met vriendelijke groet,
Annelies Hartjes

