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AGENDA (ALGEMEEN)
12 september
12 september
13 september
20/21 september
23 september

Informatieavond groep 3-4
Informatieavond Verkeer
Informatieavond groep 1-2, 7-8, 5-6
Sport-2-dagen voor alle kinderen (Sportdorp)
Floralia

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Informatieavonden
Aan het begin van het schooljaar nodigen we de ouders/verzorgers uit voor een
informatieavond betreffende de groep(en) van uw kind(eren). U krijgt praktische en
inhoudelijke informatie. Het betreft algemene zaken. Er wordt niet gesproken over
individuele leerlingen. Binnenkort wordt u uitgenodigd voor een omgekeerd oudergesprek.
Daarin kunt u spreken en vragen stellen over uw eigen kin(eren).
Schema:
Maandag 12 september
Dinsdag 13 september

18.45-19.30 uur
18.45-19.30 uur
19.45-20.30 uur

Groep 3-4
Groep 1-2*
Groep 7-8
Groep 5-6

*De groepen 1-2 en 7-8 zijn tegelijkertijd. Voor de ouders/verzorgers die graag bij beide
aanwezig willen zijn, bestaat er de mogelijkheid om na afloop van groep 7/8 even kort bij
groep 1-2 binnen te lopen.
Leerlinggegevens
Het is belangrijk dat ons administratiesysteem geheel op orde is. Na de informatieavond
krijgt u een leerlingkaart en een brief mee. Daarin vragen we u om gegevens te controleren
en aan te vullen. Daarna kunt u de leerlingkaart weer meegeven naar school. Ook als alle
gegevens correct zijn.
Pauze
Vanaf het begin van dit schooljaar hebben we de pauzes iets anders georganiseerd. De
ochtendpauze is van 10.00-10.15 uur voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 van Het Kompas.
De leerlingen van De Klister hebben dan pauze van 10.15-10.30 uur. De middagpauzes zijn
dan, net als voorheen, met de parallelgroep van De Klister, Op deze manier spelen de
leerlingen nog steeds met leeftijdgenootjes van De Klister, maar hebben ook de gelegenheid
om te spelen met eigen schoolgenootjes uit andere groepen. Natuurlijk gaan we over een
tijdje bekijken of dit voldoet.

Rapporten
Graag ontvangen we de rapporten weer ondertekend op school.

NIEUWS VAN DE BINDING
Informatieavond verkeer
Maandag 12 september is er een informatieavond 'Verkeersveiligheid De Binding'. U krijgt
tegelijkertijd met deze Nieuwsbrief een uitnodiging waarop de inhoudelijke punten vermeld
staan. Inloop zal zijn vanaf 19.30 en om 19.45 uur start de avond.
Het betreft een onderwerp dat voor iedereen belangrijk is. 'Een ongeluk zit in een klein
hoekje'! Deze avond is bedoeld om samen te praten en te kijken hoe we kunnen zorgen voor
een veilige schoolomgeving. Een verantwoordelijkheid voor iedereen! We hopen dan ook op
een grote opkomst!

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Grootegast in beweging
Vandaag hebben de kleuters meegedaan aan de Sport- en Spelochtend in Grootegast. Er
waren verschillende activiteiten voor de kinderen, zoals free-running, kleutergym en dans.
Alle ouders die gezorgd hebben voor het vervoer en begeleiding willen we hierbij heel
hartelijk bedanken! De foto’s kunt u op onze website bekijken in het fotoalbum op de pagina
van groep 2.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 4
De kop is er af en zo langzamerhand beginnen we een beetje te wennen en komen we weer
een beetje in een ritme.
Ook in groep 4 zijn we bij spelling gestart met de woordpakketten. Wanneer jullie thuis hier
mee willen oefenen, kijk dan op de site http://www.hetkompas-opende.nl/ bij groep 4, daar
vind je de pakketten. Deze week starten we met woordpakket 2 en het gaat dan om woorden
met de eu en met de ui, lastige klanken voor veel kinderen!
Bij het rekenen zijn we bezig met de basisvaardigheden en dat zijn momenteel vooral veel
sommen t/m 20. Het is belangrijk, dat de leerlingen deze sommen vlot kunnen uitrekenen.
Sommen t/m 10 moeten de leerlingen uit het hoofd kennen! Op school zijn we hier druk mee
bezig maar ook thuis kan hier spelenderwijs mee worden geoefend.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Groep 5-6 is deze week bezig met woordpakket 2 van spelling. Bij groep 5 gaat het over
woorden met een s of z en woorden met een v of f. Dit zijn altijd lastige categorieën, vooral
ook omdat wij volwassenen de woorden vaak niet goed uitspreken. Onze z klinkt immers
vaak als een s. We proberen de woorden zo goed mogelijk uit te spreken waarbij de z zoemt
als een bij en de s slist als de slang. Het gaat om woorden als het sieraad en bezet. Ook bij
de v en de f proberen we goed het verschil te laten horen. Bij de f in bijvoorbeeld het woord
alfabet is het net alsof je een kaars uitblaast. Bij de v in bijvoorbeeld behalve gaat het een
beetje trillen in je keel. De kinderen hebben dit zelf ook ervaren. Groep 6 is ook aan de slag

met de v en de z. Aan bod komen de schrijfwijze van woorden als gave en de olijven, en
woorden als dwaze en de paleizen. U vindt de woordpakketten op de site, maar dat wist u al.
En, thuis oefenen helpt!
Dinsdagmiddag heeft juf Amarins de eerste les gegeven uit de nieuwe methode voor Natuur.
Volgende week dinsdagavond tijdens de groepsinformatieavond kunt u natuurlijk de
bijbehorende lesboeken en de werkboeken even bekijken. Juf Frieda heeft het tijdens de
muziekles gehad over noten en het klappen van een ritme. Misschien kunt u uw kind er even
naar vragen.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
De tweede week van het schooljaar is van start gegaan en stukje bij beetje beginnen de
zaken wat meer vorm te krijgen. Zo zullen bijvoorbeeld de HVO en GVO lessen op
maandagmiddag gegeven worden door juf Tjarda en juf Thea.
Ook zullen we deze week de wereld oriënterende lessen gaan opstarten zoals natuur,
aardrijkskunde en geschiedenis. Wanneer het hoofdstuk bijna is afgerond krijgen de
kinderen de lesstof mee naar huis als huiswerk. Hierover wordt meer verteld op de
informatieavond van volgende week. Op deze informatieavond zullen beide leerkrachten van
groep 7/8 aanwezig zijn (juf Laura en juf Amarins).

BERICHT VAN DE OR / MR
De ouderraad heeft nieuwe schoolshirts aangeschaft, deze zijn bedrukt met ons nieuwe
logo. Vandaag hebben de kleuters ze gedragen tijdens de Sport en Spelochtend in
Grootegast. Ze zagen er prachtig uit!

ALGEMENE BERICHTEN
Educatieve tijdschriften en informatiemateriaal
Als school ontvangen we veel folders en brochures van educatieve tijdschriften en uitgaves
van diverse uitgeverijen. Deze geven we aan de kinderen mee. Uiteraard bent u tot niets
verplicht, maar wanneer u gebruik wenst te maken van deze aanbiedingen, dan kunt u zelf
de bon opsturen of uw kind aanmelden via de website van de uitgever. Alle tijdschriften
worden op het thuisadres afgeleverd. Als school doen we ook mee aan de Gratis-BoekenActie van Pica Educatief. Alle kinderen van groep 1 en 2 krijgen deze week een gratis
leesboek mee naar huis.

Nieuws van de Floraliacommissie
Agenda
Dinsdag 20 september; 19.00 uur inpakavond
Vrijdag 23 september; 17.00 – 19.30 uur Floralia
Boodschappen
Namens de Floralia willen wij jullie vragen om weer boodschappen mee te nemen naar
school voor het Rad van Avontuur. U kunt de boodschappen naar school brengen of aan de
kinderen meegeven. In de hal komt een tafel te staan waar we de boodschappen
verzamelen. Dus loop gerust naar binnen! Denk niet alleen aan food maar ook gerust aan
non-food (bijv. kaarsen, decoratie, speelgoed…..)
Loten
Deze week krijgen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 lotenboekjes mee naar huis. Ook de
kinderen van groep 5, die dat leuk vinden, krijgen een boekje mee naar huis. Het is de
bedoeling dat de loten allemaal verkocht worden voor een mooie opbrengst. De trekking van
de loten is tijdens de Floralia. Er zijn weer een aantal mooie prijzen te winnen!
20 en 50 cent munten
Tip! Spaar 20- en 50 cent-muntjes, om tijdens de Floralia te kunnen gebruiken.
Vrijwilligers
De roep om vrijwilligers blijft. Dit kan gaan om de inpakavond, het begeleiden bij een
spelletje maar ook voor de catering. De catering heeft overdag mensen nodig om het eten
voor te bereiden en ‘s avonds voor de verkoop.
U kunt zich opgeven bij Katoriena de Vries (katoriena@home.nl).
Namens de Floraliacommissie alvast bedankt voor uw medewerking!

