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AGENDA (ALGEMEEN)
22 september
23 september
29 september
6 oktober
15 -23 oktober

Rooster omgekeerde oudergesprekken wordt per mail verzonden
Floralia, met als thema Elfen en Kabouters; 17.00 – 19.30 uur
Omgekeerde oudergesprekken. Neemt u het vertelformulier mee?
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij!
Herfstvakantie

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Omgekeerde oudergesprekken
Het is ons gelukt om alle gesprekken op één avond in te roosteren. Dit is dan de donderdag
29 september. Morgen, donderdag 22 september, krijgt u per mail het rooster toegezonden.
We realiseren ons dat we ouders voor een voldongen feit stellen. Toch wil ik u vragen om
begrip. Leerkrachten in het onderwijs ervaren een grote werkdruk. We willen daarom zo
efficiënt mogelijk werken. We stellen het dan ook zeer op prijs dat u moeite doet om toch te
komen. Indien het echt niet lukt, dan kunt u proberen te ruilen met anderen. En als laatste
kunt u natuurlijk in overleg met de leerkracht.
Deze week krijgt/krijgen uw kind(eren) een vertelformulier mee. We vragen u om die in te
vullen en mee te nemen naar het gesprek. Aan de hand van dit formulier kunt u met de
leerkracht in gesprek.
Observatie groep 3
Maaike Dokter, oud-leerling van OBS Het Kompas en studente ergotherapie, gaat
binnenkort voor haar studie een observatie-opdracht uitvoeren in groep 3 bij een leerling. De
ouders van deze leerling zijn op de hoogte. Maaike neemt ook een stukje film op. Dit
beeldmateriaal wordt alleen gebruikt voor haar eigen studie-opdracht. Indien u daar als
ouders toch bezwaar tegen hebt, dan kunt u dit kenbaar maken bij juf Grietje (persoonlijk of
via mail g.uithof@westerwijs.nl) tot uiterlijk maandag 26 september.
Leerlingstamkaarten
Denkt u nog even aan het terugbrengen van de leerlingkaarten met gegevens?

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Juf Vera
Heel fijn dat juf Vera weer even op school kon komen vorige week vrijdag. Met
een vrolijke zonnebloem uit de tuin van Femke en heel veel hartjes van groep 1
en 2 wensen we haar veel sterkte de komende tijd!.

Klassenouders
Annelies Tjoelker (moeder van Sem) heeft zich beschikbaar gesteld als klassenouder voor
groep 1. Heel hartelijk dank hiervoor!
Groep 2 is nog op zoek naar een klassenouder; wie hier belangstelling voor heeft kan
zich aanmelden bij juf Feikje. Wanneer we hulpouders nodig hebben voor een activiteit,
krijgen de klassenouders een seintje en zij zullen dan bij de ouders van groep 1 en 2
informeren wie beschikbaar is. Heeft u er bezwaar tegen dat we uw mailadres en
telefoonnummer(s) met de klassenouders delen? Geeft u dat dan z.s.m. door aan de
leerkrachten. Indien we voor 1 oktober geen bericht van u hebben, zullen we de gegevens
door geven.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Excursie waterdiertjes
Afgelopen maandag hebben de leerlingen naar waterdiertjes gezocht in de vijver. Ze hebben
allerlei kleine diertjes gevonden, het was een geslaagde middag. De ouders die hebben
geholpen met de begeleiding, worden bij deze bedankt, zonder jullie hulp was deze activiteit
niet mogelijk geweest!
Foto's zijn te vinden op de website bij groep 3.
Zwemdiploma´s
Drie leerlingen uit groep 4 hebben een zwemdiploma gehaald. Colin heeft z´n A-diploma
gehaald en Silke en Karlijn hebben al hun B-diploma gehaald. Gefeliciteerd, goed gedaan
hoor!
Spelling
Volgende week starten we met woordpakket 4, we gaan dan aan de slag met woorden,
waarin je een U hoort maar niet schrijft. Denk hierbij bijv. aan melk (uitspraak: melluk)
Klassenouders
Annelies Tjoelker (moeder van Silke) en Jeltje Kompaan (moeder van Tys) zijn de
klassenouders van groep 3 en 4. Wanneer wij bij een activiteit ouders nodig hebben, gaan
zij dat regelen. Heeft u er bezwaar tegen dat we uw mailadres en telefoonnummer(s) met de
klassenouders delen? Geeft u dat dan z.s.m. door aan de leerkrachten. Indien we voor 1
oktober geen bericht van u hebben, zullen we de gegevens door geven.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Vorige week stond al in de nieuwsbrief vermeld met welke spellingcategorie wij ons deze
week bezig houden. Via de nieuwsbrief willen we u ook informeren over de onderwerpen die
aan bod komen bij de vakken voor wereldoriëntatie. Met aardrijkskunde hebben we het
over de waterkringloop en volgen we de weg van de regendruppels. Begrippen als riool en
verdampen komen aan bod. Bij geschiedenis hebben we het over de tijd van de Jagers en
boeren, meer dan 5000 jaar geleden. Mensen gaan dan steeds minder jagen en worden
boer: ze gaan vee houden en gewassen verbouwen. Die boeren wonen op terpen om zich
zo te beschermen tegen het water. Geld bestaat dan nog niet. Als je iets wilt hebben, dan ga
je ruilen. De nieuwe methode voor Natuur en techniek laat zien hoe dieren en planten zich
hebben aangepast aan hun omgeving om te kunnen overleven. Vorige week ging het over
de cactus en deze week stond een les over camouflage op het programma. Volgende week
worden er proefjes gedaan met veren en haren.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Taal en spelling
Beide groepen zijn deze week begonnen aan een nieuw hoofdstuk van taal. Groep 7 leert
komende 2 weken over leer- en schrijfdoelen van teksten. Groep 8 gaat goed kijken naar de
opbouw van teksten.
Beide groepen hebben in week 39 een dictee van hoofdstuk 1 van spelling. Dat gaat over
woordpakketten 1 t/m 4. Deze zijn te vinden op de website.
Rekenen
Groep 7 is deze week bezig met het cijferend vermenigvuldigen op een nieuwe en snellere
manier.
Groep 8 is hard aan de slag met de relatie tussen breuken, kommagetallen en procenten.
Overig
Op maandagmiddag verandert de klas in een ware redactie. Deze week zijn we begonnen
met het ontwerpen van onze eigen editie van National Geographic Junior! De kinderen gaan
in een groepje een tijdschrift ontwerpen. Dit is een opdracht van het vak natuur. De kinderen
hebben als huiswerkopdracht meegekregen om thuis ook op zoek te gaan naar informatie
voor deze opdracht.
Ook hebben we deze week weer Engels gehad. Tijdens deze lessen wordt ook door de juf
alleen Engels gesproken. Maandag zijn we begonnen met Engelse getallen. Bij de meeste
kinderen ging dit heel goed! Sommige kinderen konden het nog niet zo vlot: “I cannot speak
English very snel!”

BERICHT VAN DE OR / MR
Factuur ouderbijdrage
De Ouderraad heeft een factuur opgesteld voor het innen van de ouderbijdrage. Binnenkort
kunt u deze via de mail verwachten.

ALGEMENE BERICHTEN
Berichtje van juf Vera
Afgelopen vrijdag was ik even op school. Het was
geweldig om iedereen weer even te zien en hoe trots
de kinderen waren, dat ze nu in een andere groep
zitten of dat ze de oudsten van de groep geworden
zijn! Ik was blij verrast dat de leerlingen van groep 1
t/m 4 weer wat voor mij gemaakt hadden, enorm
bedankt jongens en meisjes! Ik heb met groep 5 t/m
8 om de beurt een trap praatje gehouden in het
trappenhuis. Eerst heb ik ze op de foto gezet per
groep en toen hebben we even over mijn ziekte
gesproken. Ik heb aan alle leerlingen een geluk
poppetje uitgedeeld ( geluk smiley eigenlijk ) omdat iedereen wel geluk kan gebruiken in het
leven!
Verder wens ik jullie allen een hele fijne Floralia toe aanstaande vrijdag en dat wordt vast
weer een mooie dag !
Floralia
Vrijdag hebben we ons Floraliafeest met dit jaar als thema is Elfen en Kabouters.

De Floralia begint om 17.00 uur en duurt tot 19.30 uur. De kinderen mogen verkleed naar
het feest komen. Dit jaar maken de kinderen geen bloemstukje op school.
We gaan er weer een mooi en gezellig feest van maken!!
Sparen voor school bij de Jumbo
Ook wij doen mee! Op www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u de punten aan onze
school toekennen. In tegenstelling tot het bericht in de vorige nieuwsbrief, kunt u onze
school vinden via: Friesland en dan Surhuisterveen en omstreken. Bij de Jumbo in
Surhuisterveen staat een bus met onze schoolnaam, maar u mag de punten ook op school
inleveren. Bij de leerling ingang staat een bus voor de punten. Alvast heel hartelijk bedankt!!

Binnenkort in het Barontheater
Zondag 9 oktober
DE REIS VAN ONSCHATBARE WAARDE
“Je weet nooit wie je tegenkomt…”
Een gestolen schatkaart, het museum in rep en roer en van de dader geen enkel spoor. De
onschuldige Lens is geschokt door het nieuws en op zijn hoede voor gevaarlijke dieven.
Totdat de gestolen schatkaart per ongeluk in zíjn handen terecht komt.
Lens staat nietsvermoedend oog in de oog met de dader en aan het begin van een
avontuurlijke reis. Er is geen weg meer terug. Is het wijs om in zee te gaan met de
slechterik? JA/NEE*. Kun je iemand die steelt nog vergeven? JA/NEE*.
*Doorhalen wat niet van toepassing is.
Familie voorstelling van ongeveer 45 minuten
Aanvang: 14.30 uur entree: € 5,00
Zaterdag 22 oktober
Bijzondere familievoorstelling over spierziekte ALS
Dit najaar kunt u in Opende getuige zijn van een bijzonder en uniek theaterproject over de
spierziekte ALS. Het kinderboek ‘Pinkie: Wat Als…?!?’ van Brabander Anton Minkels wordt
nu ook als muzikale familievoorstelling gebracht. Op zaterdag 22 oktober kunt u dit
bijzondere stuk gaan zien in het Baron Theater in Opende. In deze indrukwekkende
voorstelling wordt het verhaal van de verschrikkelijke spierziekte ALS verteld aan kinderen
en hun families.
Helaas hebben veel kinderen in Nederland (in)direct te maken met ALS: een opa, oma,
tante, ook of zelfs een papa of mama die getroffen is door deze slopende ziekte. Hoe kun je
kinderen op een duidelijke en verantwoorde manier uitleggen wat deze ziekte doet?
Deze bijzondere theatervoorstelling vertelt het verhaal van het roze schaapje Pinkie en zijn
broertje Jan. Jantje is het snelste schaapje van de boerderij, maar op een dag doen zijn
pootjes het niet meer. Wat doe je als je beste vriendje ziek wordt en hoe maak je
herinneringen die je nooit zult vergeten?
Pinkie: Wat Als…?!? is een voorstelling over een moeilijk onderwerp, die geen moment té
zwaar wordt. Muziek, humor en een spannend verhaal vertellen over de kracht van het
leven, van het hier en nu en van het maken van herinneringen.

Een uniek theaterproject dat wil boeien, informeren en vooral aandacht wil genereren voor
ALS in Nederland. Pinkie: Wat Als…?!? is een voorstelling voor het hele gezin met kinderen
vanaf 5 jaar. Op uitnodiging van Stichting ALS, regio Groningen komt deze bijzondere
voorstelling naar Opende.
Pinkie: Wat Als…?!? is op zaterdag 22 oktober om 15.00 uur te zien in het Baron Theater in
Opende. Kaartjes kosten 6 euro en kunnen worden besteld via: www.barontheater.nl Voor
meer informatie kunt u terecht op www.facebook.com/ikbenpinkie of www.ikbenpinkie.nl

