NIEUWSBRIEF OBS HET KOMPAS
NR. 06 / 2016-2017
Verbindingsweg 4
9865 TE Opende
tel. 0594-659522
kompas@westerwijs.nl

AGENDA (ALGEMEEN)
29 september
4 oktober
5 – 16 oktober
5 oktober
6 oktober
15 -23 oktober
31 oktober

Omgekeerde oudergesprekken. Neemt u het vertelformulier mee?
Dierendag
Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’
Opening kinderboekenweek
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij!
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Dierendag
Dinsdag 4 oktober is het dierendag. Leerlingen mogen allemaal een knuffel meenemen!
Opening kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober gaat de kinderboekenweek van start. We willen dat graag feestelijk
openen. Alle leerlingen mogen verkleed op school komen als een opa of een oma. Het mag
een oude opa of oma zijn, maar ook juist een hele hippe, moderne of stoere grootouder zijn.
Lied van de kinderboekenweek
Ook dit jaar heeft Kinderen voor Kinderen een prachtig lied
uitgebracht met de titel ‘Voor altijd jong’. Via deze link
http://www.schoolbordportaal.nl/voor-altijd-jong-kinderen-voorkinderen-kinderboekenweek-2016.html kunnen kinderen thuis
het lied ook oefenen. Ook staat daar de dansinstructie.
Misschien leuk om samen met opa en/of oma te doen!

Uw mening telt
Nu we de eerste weken hebben gedraaid, heb ik al veel gezien en gelezen van en over de
school. Toch wil ik ook graag nog u, als ouders/verzorgers vragen om mij een beeld te
geven van uw mening over de school. Wat gaat goed? Wat kan beter? Welke tips heeft u
nog voor ons?
In de hal bij het lokaal van groep 3 hangen vellen aan de muur waarop u een geel briefje
kunt plakken met tops (wat gaat goed) en tips (wat kan beter). De vellen hangen er maar
een paar dagen. Dus indien u morgen toch op gesprek komt, vul dan gelijk even wat in. Of
loop anders één dezer dagen even binnen. Bij voorbaat hartelijk dank!
Leerlingstamkaarten
Denkt u nog even aan het terugbrengen van de leerlingkaarten met gegevens?

NIEUWS VAN DE BINDING
Verkeersinformatieavond
Kinderen vormen als verkeersdeelnemers een kwetsbare groep. Ze zijn immers nog bezig
om de vaardigheden te ontwikkelen waarmee ze uiteindelijk op verantwoorde wijze
zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen. Hun rol als zelfstandig verkeersdeelnemer
beperkt zich bovendien tot die van voetganger en fietser, de meest kwetsbare
vervoerswijzen. De vraag is hoe onveilig het voor kinderen in het verkeer is en of die
veiligheid in de laatste jaren ook is veranderd. Zijn er verklaringen voor die veranderingen en
zijn er nog verbeteringen mogelijk? Deze vragen worden in deze factsheet behandeld.
Onder kinderen verstaan we hier 0 tot en met 14-jarigen.
Dit is het begin van een schrijven gepubliceerd door Veilig Verkeer Nederland. Als bijlage bij
de Nieuwsbrief ontvangt u het gehele artikel. Het is een samenvatting van de bijdrage van
Veilig Verkeer Nederland op de afgelopen informatieavond van 13 september.
Het is zeer de moeite waard om het goed te lezen.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Klassenouder groep 2
Hendrike Nijboer (moeder van Laurens) heeft zich aangemeld als klassenouder van groep 2.
Hartelijk dank hiervoor! 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.
Deze week werken we nog over kleuren en vormen. In groep 2 staat de letter e van elmer de
kleurenolifant centraal. Omdat hier niet heel veel woorden mee te vinden zijn, krijgt deze
keer niet iedereen het letterdoosje mee naar huis.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Veilig leren lezen in groep 3
Komende week beginnen we aan kern 2 van Veilig leren lezen. Uw kind heeft inmiddels de
letters i, k, m, s, p, aa, r, e, v geleerd en daarmee woordjes leren lezen en spellen. Met elke
nieuwe letter die de kinderen leren, wordt hun wereld weer een stukje groter: ze kunnen
meer boeken lezen en meer woorden maken. Ondertussen breiden ze ook hun
woordenschat en kennis van de wereld uit.
Letters en woorden lezen in kern 2
In kern 2 leren de kinderen de volgende vijf letters: n, t, ee, b, oo. Sommige kinderen
verwarren de b met de d (de d wordt in kern 3 geleerd). De kinderen leren daarom nu al als
geheugensteuntje dat de b eruitziet als een been dat tegen een bal schopt. Eerst komt het
been, dan de bal. Ze kunnen hierbij het gebaar maken van een gestrekte linkerhand (het
been/het stokje van de b) en hun rechterhand er als rondje tegenaan houden (de bal/het
rondje van de b).
Voor tips, ook voor (voor)lezen, zie www.veiliglerenlezen.nl Voor ouders, kim-versie.

Spelling groep 4
Het signaleringsdictee over blok 1 is volgende week maandag. In dit dictee komt
o.a. woordpakket 1 t/m 4 aan de orde. Nog even oefenen? Kijk dan op de site bij groep 4 ->
woordpakketten.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Klassendienst
Alle kinderen hebben weken geleden een schema van de klassendienst mee naar huis
gekregen. Datzelfde schema is nu ook te bekijken op de website.
Spelling
Beide groepen hebben inmiddels het signaleringsdictee gemaakt. Groep 6 heeft dat dinsdag
mee naar huis gekregen en groep 5 woensdag. Hopelijk bent u in de gelegenheid om naar
het dictee te kijken. De kinderen zijn nu aan de slag met
remediërende(R)- en/of herhalingsbladen(H). De keuze voor R- of H- bladen wordt gemaakt
op basis van de behaalde resultaten van dat signaleringsdictee. Begin volgende week is dan
het controledictee. Voor sommige kinderen is het wel heel nuttig om thuis deze week
bepaalde woordpakketten extra te oefenen. De dictees hebben betrekking op de
woordpakketten 1 t/m 4.
Rekenen
Nog enkele lessen en dan zijn we aan het einde van blok 1. Begin volgende week volgt dan
de toets.
Taal
Ook voor taal zijn we aan het einde van het eerste blok. Begin volgende week hebben we
dan de signaleringstoets. Deze toets bestaat uit twee onderdelen: woordenschat en woorden zinsbouw. Net als bij spelling, gaan de kinderen na die signaleringstoets enkele dagen
aan de slag met R- en/of H -bladen. Daarna volgt dan de controletoets.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Taal
Op vrijdag 30 september heeft groep 7 een toets van hoofdstuk 1. Groep 8 heeft deze op
maandag 3 oktober.
Beide toetsen zijn signaleringstoetsen. Deze worden gevolgd door een controletoets later in
de week.
Spelling
Deze week zijn we begonnen met de signaleringsdictees in beide groepen. Om nog extra te
oefenen voor de controledictees kunt u thuis nog een moment aan de slag met de
woordpakketten!
Rekenen
Voor rekenen lopen we tegen het einde van de eerste lessenserie aan, wat betekent dat er
vanaf volgende week ook voor rekenen toetsen gepland staan. We begrijpen dat het veel
toetsen in één week zijn, daarom zorgen we ervoor dat er niet te lang en te vaak getoetst
wordt op één dag.
Proefje
Met aardrijkskunde (voor beide groepen) zijn we bezig met het thema ‘Welke kleren neem je
mee op reis?’. In dit thema staan verschillende klimaten over hele wereld centraal. Waarom

is het bij de evenaar warmer dan in Siberië? Hoe kan het dat het in een woestijn ’s nachts
kan vriezen? En hoe kan het dat het steeds warmer wordt op aarde? We hebben vrijdag 2309 een proefje gedaan over het broeikaseffect. We hebben twee bekertjes water in de
vensterbank gezet van elk 23 graden. Over het ene bekertje hebben we een plastic kap
geplaatst, de zogenaamde dampkring. Na een uur hebben we beide bekers water opnieuw
gemeten. Wat bleek? Het bekertje dat zonder ‘dampkring’ in de zon had gestaan was 4
graden warmer geworden (27 graden) en het bekertje dat onder de plastic kap stond was
maar liefst 32 graden geworden! De kinderen hebben het begrip ‘broeikaseffect’ geleerd.
Vrijdag krijgen de kinderen lesstof mee naar huis om te leren voor de toets van 14 oktober.

Prijzen voor Sytze
Sytze heeft de afgelopen tijd, met zijn pony
Mistery ASG, veel prijzen gewonnen. Afgelopen zondag
was er alweer een eerste prijs op het springconcours in
Tolbert. Van harte gefeliciteerd Sytze! Knap gedaan!

BERICHT VAN DE OR / MR
Factuur ouderbijdrage
De Ouderraad heeft een factuur opgesteld voor het innen van de ouderbijdrage. Deze wordt
deze week via de mail verstuurd.

ALGEMENE BERICHTEN
Survival
Vorige week hebben de ouders van groep 5 t/m 8 bericht gekregen over de survivalrun in
Boerakker op vrijdag 7 oktober. We hebben genoeg ouders kunnen regelen die willen rijden,
dus deze middag zal doorgaan! Einde van de week ontvangen alle ouders uit groep 5 t/m 8
een mail met meer informatie over het hoe en wat van deze middag.
Floralia
De tweede maal bij ons nieuwe schoolgebouw en het blijft een grandioos feest!
Alle aanwezige kinderen hebben ook dit jaar weer volop genoten. Hetgeen ook de insteek
van dit jaarlijkse schoolfeest is. Bartje (pony) heeft zijn rondjes weer mogen lopen en de
ouderwetse spelletjes als touwtrekken en blikgooien blijven in trek. De catering kan er niet
tegen inkopen zo geniet iedereen van de broodjes en drankjes. Meerdere malen is men nog
even snel naar de Poiesz gerend!
Nieuw dit jaar waren het petflessen schieten, ringen maken van knopen met een stukje
fietsband en de tattoo afdeling. Originele nieuwe ideeën, die gelijk een groot succes waren.
Zowel de jongens als de meiden stonden in de rij voor een tattoo. En zelfs Opa’s hebben
staan schieten met het waterpistool, misschien moeten we als floralia commissie hier iets
mee doen voor volgend jaar……
En wie heeft het juiste gewicht van de pompoen geraden? De Floraliacommissie wist het
aantal kilo's van de pompoen niet. Maandagavond is gebleken dat hij 5 kilo weegt. Diny
Wassenaar heeft met haar gok van 4,99 kilo de pompoen gewonnen! Hij is reeds in haar
bezit.
Overige prijzen worden nog rondgebracht.

Hierbij danken wij alle sponsoren, ouders, grootouders die als vrijwilliger zich voor dit feest
ingezet hebben. Fantastisch!! En niet te vergeten de kinderen die de loten verkocht hebben;
bedankt!
In de volgende nieuwsbrief zal de opbrengst van de Floralia bekend gemaakt worden.
Actie
Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s
staan centraal onder het motto: voor altijd jong! Bruna wil graag
samen met u het lezen van kinderboeken stimuleren, daarom geven
wij het Kinderboekenweekgeschenk ‘Oorlog en vriendschap’ van Dolf
Verroen cadeau bij €10,- aan kinderboeken en organiseren we een
belangrijke scholenactie tijdens de Kinderboekenweek: ‘Sparen voor
je schoolbieb’. Een fantastische manier om uw schoolbibliotheek uit te
breiden!
Hoe kunt u mee doen met ‘Sparen voor je schoolbieb’?
Samen met de ouders kunt u kassabonnen sparen van kinderboeken, gekocht bij Bruna. De
kassabonnen worden ingeleverd en verzameld op school. Aan het eind van de actieperiode
wordt door Bruna 20% van het totaalbedrag gesponsord in de vorm van kinderboeken.
•Ouders kopen een kinderboek bij een Bruna winkel of op bruna.nl en leveren de kassabon
in op uw school.
•De school verzamelt alle kassabonnen tijdens de actieperiode van 3 t/m 16 oktober 2016.
•De verzamelde kassabonnen kunnen t/m 20 november 2016 ingeleverd worden bij een
Bruna-vestiging. Gebruik hiervoor de speciale Schoolbieb-envelop die uw school van ons
ontvangt met de post.
•Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en u ontvangt een waardebon.
•Uw school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u meedoet, zodat de schoolbibliotheek aangevuld kan worden met de
nieuwste en leukste kinderboeken. Want leesplezier begint bij Bruna - en op school!
Prijsvraag, doe mee & win!
Klanten van Bruna kunnen niet alleen sparen voor gratis boeken voor de Schoolbieb, maar
kunnen ook nog eens meedoen met een leuke prijsvraag! De prijzen zijn een exclusieve
voorpremière van de nieuwe bioscoopfilm ‘Mees Kees langs de lijn’ voor een hele schoolklas
én een aantal setjes kaarten voor de officiële première van de film, waarbij de cast ook
aanwezig
U kunt bonnetjes inleveren bij de leerkracht!

