NIEUWSBRIEF OBS HET KOMPAS
NR. 04 / 2016-2017
Verbindingsweg 4
9865 TE Opende
tel. 0594-659522
kompas@westerwijs.nl

AGENDA (ALGEMEEN)
18 september
19 september
20 september
20/21 september
23 september
29 september
4 oktober
6 oktober

Ouders/verzorgers van leerlingen in groep 6 aangeven belangstelling
voor omgekeerd oudergesprek
Uiterste datum inleveren leerlingenkaart met gegevens
Juf Grietje afwezig ivm herhalingscursus BHV. Vervanging nog niet
bekend
Sport-2-daagse voor alle kinderen (Sportdorp)
Floralia, met als thema Elfen en Kabouters; 17.00 – 19.30 uur
Omgekeerde oudergesprekken
Omgekeerde oudergesprekken
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij!

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Omgekeerde oudergesprekken
Ouders/verzorgers van de leerlingen uit de groepen 1 t/m 5 en 7 worden uitgenodigd voor de
omgekeerde oudergesprekken op donderdag 29 september en/of op dinsdag 4 oktober. We
vinden de samenwerking met de ouders van groot belang. In dit gesprek vragen we u om
ons te informeren over het welzijn en de algemene ontwikkeling van uw kind. Daarnaast ook
om uw verwachtingen van dit schooljaar uit te spreken.
De ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 6 kunnen via de mail aangeven of ze
gebruik willen maken van dit omgekeerd oudergesprek. Deze leerlingen zitten voor het
grootste gedeelte bij dezelfde leerkracht. Maar natuurlijk is er een nieuw schooljaar en is de
samenstelling en organisatie weer veranderd. Indien u wel een uitnodiging voor uw kind in
groep 6 wilt ontvangen dan graag een mailtje sturen naar Hans Peter Wieringa
(h.wieringa@westerwijs.nl) uiterlijk zondag 18 september.
Alle ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 8 worden uitgenodigd voor een korte
informatiebijeenkomst over plan van aanpak mbt de overstap van basisonderwijs naar
voortgezet onderwijs. Uw zoon/dochter krijgt uiterlijk vrijdag een uitnodiging mee. Begin
november worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek direct gekoppeld
aan een voorlopig advies richting het voortgezet onderwijs.
Leerlingenkaarten
Indien u nog geen leerlingkaarten heeft ontvangen, dan krijgt uw kind deze mee naar huis.
Donderdag 6 oktober……alle leerlingen om 12.00 uur vrij…..
Op deze donderdag zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij. Het team gaat aan de slag met
reorganiseren en opruimen van magazijn en andere opbergruimtes.

Hoofdluis
Er is de laatste keer géén hoofdluis geconstateerd.
Rapporten
Nog rapporten thuis?? Dan graag ondertekend inleveren.

NIEUWS VAN DE BINDING
Geslaagde informatieavond verkeer
Afgelopen maandag werd de informatieavond verkeer door de bezoekers als informatief en
verhelderend ervaren. Er werd o.a. duidelijkheid gegeven over de gemaakte keuzes, over
metingen en volgen van verkeersstromen. Tevens was er de mogelijkheid om zorgen te
uiten en in gesprek te gaan over eventueel mogelijke aanpassingen. Een aantal
aanpassingen zijn al genoemd en worden ook uitgevoerd, zoals de punten (zowel west als
oost) waar de fietsers het fietspad moeten verlaten en op de rijbaan moeten invoegen. De
gemeente heeft tevens toegezegd te gaan kijken naar de (zeer smalle) parkeerplekken voor
de dokterspost.
Vanuit Veilig Verkeer Nederland werd uitgelegd wat kinderen wel/niet kunnen/hebben.
Bijvoorbeeld het nog niet volledig ontwikkelde gehoor en zicht. Maar ook het snel afgeleid
zijn. De tips zullen nog met u worden gedeeld.
De boodschap van die avond is duidelijk! Er is lang nagedacht over dit verkeersplan en er
zijn weloverwogen beslissingen genomen. Het verkeersplan is uitgevoerd en wordt waar
mogelijk nog verbeterd/aangepast. Toch is de grootste factor het verkeersgedrag van de
volwassenen, van ons allemaal. Wij zijn het voorbeeld voor de kinderen. Neem de regels
serieus, geef het goede voorbeeld, neem zoveel mogelijk de fiets en heb geduld. Samen
willen we kinderen veilig leren deelnemen aan het verkeer.
Borden
De borden voor de ‘kiss and ride’ zone zijn geplaatst! Prachtige borden ontworpen door
leerlingen. In deze zone kunnen auto’s zeer kort stilstaan om de kinderen te laten uitstappen
en dan weer door te rijden.
Verkeersouder
Verkeer is een onderwerp dat altijd om aandacht vraagt. Zowel in de praktijk buiten de
school, maar ook in ons onderwijs binnen de school. Om alle zaken te coördineren zoeken
we iemand die verkeersouder wil zijn. Uitgebreide oproep volgt nog. Toch al nieuwsgierig?
Klik op deze link voor meer informatie: http://vvn.nl/node/4996. Bent u geïnteresseerd dan
kunt u dat doorgeven op school.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Stagiaire
Deze week is juf Janet Witteveen gestart met haar stage in groep 1 en 2. Janet is een
tweedejaars PABO- studente en haar stage dagen zijn maandag en dinsdag. Op dinsdag is
juf Janet in groep 2 en volgende week is zij er iedere dag. Welkom, juf Janet en wij wensen
jou een plezierige en leerzame tijd bij ons op school.
Thema Kleur en Vorm
Beide kleutergroepen werken de komende weken over kleuren en vormen.
Letterdoosjes
In groep 2 staat bij elk thema een letter centraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
handpop Arie de Letterkanarie. Nieuw dit jaar zijn de letterdoosjes. Elke keer als er een

letter aangeboden wordt, krijgen de kinderen om de beurt een letterdoosje mee naar huis.
Hierin mogen ze een voorwerp of plaatje met die letter mee naar school nemen. De spullen
worden dan bewaard in het letterhuis van Arie. Na afloop van het thema gaan de spulletjes
weer mee naar huis.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Excursie waterdiertjes
Maandag 19 september om 12.30 uur hebben de kinderen van groep 3 en 4 een excursie
waterdiertjes zoeken bij de vijver. Hiervoor vragen wij hulp om groepjes te begeleiden. U
kunt zich opgeven bij juf Gerda en juf Grietje voor vrijdag 16 september.
Wij verwachten dat de activiteit tot ongeveer 13.45 uur duurt. Vervolgens heeft de groep nog
gewoon les tot 14.15 uur.
Het is handig als ze op deze dag geschikte kleding aan hebben en b.v. laarzen mee.
Groepsinformatieavond
Naar aanleiding van de informatieavond willen we voor de duidelijkheid nog even vermelden,
dat wanneer er vragen of onduidelijkheden zijn, jullie natuurlijk welkom zijn bij de
leerkrachten. Schroom niet maar kom gerust bij ons langs of mail ons. juf Grietje
g.uithof@westerwijs.nl , juf Joke j.blansjaar@westerwijs.nl of juf Gerda
g.vanderstouwe@westerwijs.nl
Deze week zijn de kinderen van groep 3 gestart met lezen in de eerste kern. Dat is de rode
kern. In de bibliotheek zijn boekjes op dat niveau te vinden bij; aanvankelijk lezen.
De groep kent nu de letters; i, k, m, s, p. Hiermee kunnen ze al eenvoudige woordjes lezen
en maken.
Groep 4
Spelling
De komende week gaan we aan de slag met woordpakket 3, hierin krijgen we te maken met
zogenaamde "ook zo"- woorden. Dat betekent dat telkens wanneer je vooraan een woord
het stukje sch- of schr- hoort, je dit op dezelfde manier schrijft. Bijv. in woorden als scheef
en schaap of schrik en schreef.
Op donderdag of vrijdag is er het dictee over de woorden van woordpakket 2, woorden
met eu en ui.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Spelling
Deze week is groep 5 bezig met woordpakket 3. Het betreft woorden
met eer (vleermuis), oor(boordevol) en eur (de voorkeur). Volgende week dinsdag starten
we met woordpakket 4. Dit woordpakket gaat over woorden met ei (allebei) en ij (de vijver).
Groep 6 is deze week in de slag met de woorden van woordpakket 3. Het gaat om
onthoudwoorden met ei (de aardbei) en ij (nijdig). Met ingang van volgende week maandag
-schoolweek 4 en woordpakket 4- leren ze meer woorden en woordstukjes schrijven die
eindigen d (verstrooid, de wedstrijd).

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Taal en spelling
In groep 7 zijn we bezig met zinsontleding en woorden benoemen in de zin. We hebben
woorden behandeld als zelfstandig naamwoord, persoonlijk voornaamwoord, stoffelijk
bijvoeglijke naamwoorden en lidwoorden.

Groep 8 is bezig met ‘stellen’. Aan de hand van een VAD (vraag, antwoord, detail) leren de
kinderen om zelf een verhaal te schrijven.
Rekenen
Groep 7 is afgelopen week bezig geweest met rekenen met tijdzones. De kinderen weten
dat GMT altijd 0 is en Nederland +1.
Groep 8 is druk bezig geweest met het berekenen van korting aan de hand van procenten.
Dat komt vast eens van pas!
Algemeen
Naar aanleiding van de informatie-avond heb ik met de aanwezige ouders afgesproken dat
ik hen een mail zou sturen zodat mijn e-mail adres bij iedereen bekend is. Het is momenteel
nog niet mogelijk om via ons volgsysteem mails te versturen aan groepen. Wanneer de
juiste gegevens goed staan geregistreerd in ParnasSys (zie brief bij de stamkaart) is dat
weer mogelijk. Middels deze weg ontvangt u onze e-mailadressen.
Juf Laura: l.bijkerk@westerwijs.nl
Juf Amarins: amarinss1610@gmail.com

BERICHT VAN DE OR / MR
Luizencontroles
Vorige week is de hele school gecontroleerd en toen zijn er neten gevonden bij 1 kindje van
groep 1-2. De betreffende ouders hebben direct kordaat gehandeld, dank daarvoor!
Afgelopen maandag is er een hercontrole geweest in groep 1-2 en zijn er geen luizen of
neten gevonden. Heel goed nieuws! 
Omdat de herfstvakantie al snel komt, zullen wij van de hoofdluiscommissie pas weer
controleren na de herfstvakantie.
Daarom het verzoek om thuis nog regelmatig te blijven controleren, want op genoeg
plaatsen in Nederland worden er nog veel meldingen gedaan.

ALGEMENE BERICHTEN
Nieuws van de Floraliacommissie
Agenda
Dinsdag 20 september; 19.00 uur inpakavond
Vrijdag 23 september; 17.00 – 19.30 uur Floralia; met het thema Elfen en Kabouters
Boodschappen
Denkt u aan de boodschappen voor de Floralia? Food en non-food!
Loten
Niet verkochte loten graag weer inleveren bij de leerkrachten.
Vrijwilligers
De commissie is nog op zoek naar hulp tijdens het feest. We zoeken begeleiders bij de
spelletjes maar ook mensen voor bij de catering. U doet het voor de kinderen!
U kunt zich opgeven bij Katoriena de Vries, (katoriena@home.nl)
Namens de Floraliacommissie alvast bedankt voor uw medewerking!

Ook wij doen mee met de spaaractie van Jumbo. Bij elke besteding van €10,00 ontvangt u
een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u aan onze school geven. Van de punten kunnen
wij namelijk extra spelmaterialen voor de kinderen aanschaffen. Op de website
www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken (via provincie Groningen
en dan Leek en omstreken) en de schoolpunten aan onze school toekennen. Omdat onze
school deze week pas is aangemeld duurt het nog even voordat hij zichtbaar is op de
website, maar er is ons toegezegd dat het goed komt! Verder hopen we nog een bus bij de
Jumbo in Surhuisterveen te krijgen, maar u kunt ook de punten ook inleveren bij ons op
school. Misschien willen familieleden en kennissen ook wel meehelpen met sparen voor
onze school. Alvast hartelijk bedankt!

