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AGENDA (ALGEMEEN)
5 – 16 oktober
6 oktober
7 oktober
14 oktober
15 -23 oktober
31 oktober

Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’
Alle leerlingen om 12.00 uur vrij!
Survivalrun groep 5 t/m 8 in Boerakker
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Kinderboekenweek
Vanmorgen is de Kinderboekenweek officieel begonnen. Leerlingen èn leerkrachten waren
verkleed. Rollators, stokken, hoeden, omslagdoeken en knotten kwamen voorbij. Er was
zelfs een oude piloot binnen de school. De juf in de rolstoel werd gelukkig door iedereen
héél goed geholpen.
Alle opa’s en oma’s zien er natuurlijk anders uit, maar eigenlijk hebben ze wel allemaal
éénzelfde ding nodig……..een leesbril!! Vandaar dat alle leerlingen een bril hebben
geknutseld.
Aan het eind van de ochtend is de Kinderboekenweek daadwerkelijk
geopend door een korte toespraak en het zingen en dansen van het
themaliedje ’Voor altijd jong’ door alle leerlingen gezamenlijk buiten op het
plein. Daarna hebben de leerlingen nog ‘ouderwetse’ pleinspelletjes
gespeeld.
Opa’s en oma’s uitgenodigd voor de afsluiting Kinderboekenweek
Vrijdag 14 oktober wordt de Kinderboekenweek afgesloten met het spelen
van spelletjes en andere activiteiten. Alle opa’s en oma’s zijn uitgenodigd om mee te doen!
Voor groep 1 t/m 4 is dat op vrijdagochtend van 10.45-12.00 uur. Voor groep 5 t/m 8 is dat
op vrijdagmiddag van 13.15-14.15 uur. U kunt uw kleinkind vragen om door te geven aan de
leerkracht dat u wilt meedoen!
Uw mening telt
Veel mensen hebben hun mening op de briefjes gezet en op de flappen geplakt. Bent u het
vergeten? Het kan nog. De flappen hangen in de gang bij groep 1 en 3.
Vacature GMR
Binnen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Westerwijs is een vacature
voor een ouder en een personeelslid. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een uitgebreide
beschrijving van de taken en de vacature.

NIEUWS VAN DE BINDING
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Kinderboekenweek
De laatste anderhalve week voor de herfstvakantie werken wij over het thema van de
Kinderboekenweek: Voor altijd jong! De kinderen mogen de komende dagen een foto
meenemen waarop zij met hun opa en oma te zien zijn. De kinderen hebben vast ook een
boek waar ze niet op uitgekeken raken, een lievelingsboek. Het is leuk om dit boek mee te
nemen naar school, om deze te kunnen lezen en er over te vertellen. In groep 1 is een knus
leeshoekje gemaakt. In groep 2 komt de letter b van boeken in de lettermuur. Verder nog de
vraag of u thuis iets van vroeger hebt, zoals: een typemachine, een oude telefoon of
bijvoorbeeld iets uit de keuken. We kunnen dan bekijken wat het is en of we het nog steeds
gebruiken. Erg interessant! Als afsluiting willen we op vrijdag 14 oktober graag
gezelschapsspelletjes met de kinderen doen. Welke oma, opa, pake of beppe lijkt het leuk
om mee te doen?
Speelgoeddag
Veel kinderen nemen regelmatig speelgoed mee naar school. Het kost veel tijd om alle
spullen aan het eind van de dag weer uit te delen. De juffen van groep 1 hebben besloten
dat vrijdag de dag wordt dat er speelgoed mee naar school mag. Op de andere dagen
kunnen de kinderen het speelgoed thuis laten. In groep 2 is geen speelgoeddag; deze
kinderen mogen af en toe iets meenemen naar school, maar niet op maandag. Spullen die
bij ons thema passen mogen natuurlijk altijd mee.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Toetsen spelling en taal groep 4
We hebben het signaleringsdictee over woordpakket 1 t/m 4 gehad en volgende week
dinsdag 11 oktober, doen we het controle dictee. (De leerlingen hebben inmiddels het
signaleringsdictee mee naar huis). Verder staat de signaleringstoets van taal blok 1 deze
week op het programma en ook hierbij is de controle toets volgende week.
Rekenen groep 4
Bij het rekenen zijn we bezig met de kalender. We ontdekken op welke datum het weekend
is en welke maanden er in een jaar zitten. Veel leerlingen kunnen de maanden al in de
goede volgorde opzeggen, vraag er thuis ook eens naar.
Verder gaan we aan de slag met de sommen tot 100, we werken met tientallen en leren wat
de buurgetallen zijn van bijv. 86.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Spelling:
Beide groepen hebben inmiddels de remediërende- en herhalingsbladen gemaakt. Eind
deze week hebben we dan het controledictee.
Taal:
Deze week maken beide groepen de signaleringstoets van blok 1 . Eind volgende week
volgt dan de controletoets.
Rekenen:
Alle kinderen hebben inmiddels de rekentoets van blok 1 gemaakt.

Eind volgende week krijgen de kinderen het controledictee en de rekentoets mee naar huis.
Beide moeten wel weer terug naar school, maar u heeft dan de mogelijkheid het werk te
bekijken en u krijgt zo een idee hoe uw kind het dictee en de rekentoets heeft gemaakt.
Groepsinformatie-avond.
Op dinsdag 13 september was de informatie-avond voor de ouders van de kinderen van
groep 5-6.
We hebben gesproken over het lesprogramma en nog even duidelijk gemaakt welke
leerkracht wanneer voor onze groep staat. Het schema van de klassendienst is kort aan de
orde geweest en we hebben het gehad over onze twee nieuwe methodes: Leeslink, de
nieuwe methode voor begrijpend lezen en Binnenste Buiten, de nieuwe methode voor
natuur en techniek. Met behulp van het digibord hebben we gekeken naar een les uit het
programma van natuur en techniek. De ouders hebben een informatieblad meegekregen
van onze rekenmethode Alles Telt. We hebben het gehad over het meegeven van huiswerk:
waarom en wanneer. Natasja Dijksterhuis (moeder van Wessel) heeft zich opnieuw
aangemeld als klassenouder. Bij het agendapunt Nieuwsbrief hebben we van gedachten
gewisseld over nut en inhoud van onze nieuwsbrief, en dan met name de bijdrage voor 5-6.
Verschillende ouders hebben aangegeven dat ze het fijn vinden om te lezen wat er aan de
orde is binnen de groep. Zaken als toetsen en huiswerk graag vermelden in de nieuwsbrief,
maar ook iets vertellen over de thema's waaraan gewerkt wordt bij vakken als natuur,
aardrijkskunde en geschiedenis. Vanuit de ouders kwamen die avond de volgende vragen
naar voren: Wordt er Engels gegeven in 5-6? En, Moeten kinderen een spreekbeurt
houden? Afgesproken is om beide vragen voor te leggen aan directie en team, omdat het
hier toch ook met beleid te maken heeft.
Survivalrun Boerakker 7 oktober
Vorige week hebben we een mail verzonden naar de ouders van de leerlingen van groep 5
t/m 8. Deze mail is verzonden vanuit Parnassys. In de praktijk blijkt dat niet iedereen deze
mail heeft ontvangen. Heeft u deze mail niet ontvangen, wilt u dan even reageren? Dan
kunnen we die alsnog versturen naar het juiste e-mailadres. In deze mail staat onder andere
welke ouders meegaan voor vervoer en begeleiding, maar ook informatie over kleding.
Belangrijk is in elk geval dat de ouders die vrijdag voor vervoer zorgen, rond 12.00 uur op
school zijn. Het is handig als de ouders in de klas komen, dan kunnen we de indeling in de
auto's en de indeling in groepjes met ouders en kinderen bespreken. Uiterlijk 12.15 uur gaan
we vertrekken! Rond 15.00 uur verwachten we weer bij school te zijn.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Taal
De toetsen zijn bijna achter de rug. Groep 7 heeft donderdag de laatste taaltoets, groep
8 heeft deze op vrijdag.
Spelling
De signaal- en controledictees zijn gemaakt en nagekeken voor beide groepen. Wanneer de
gemaakte fouten in het dictee zijn verbeterd krijgen de kinderen het gemaakte werk mee
naar huis.
Rekenen
Deze week ronden we in beide groepen de toetsen af voor rekenen. Vanaf maandag 10
oktober gaan we kijken wat de kinderen nog moeilijk vonden van blok 1. Er is dan tijd en
ruimte voor extra uitleg en oefening. Voor de andere kinderen zal er gelegenheid zijn om
zelfstandig te werken en eventueel verrijkende opdrachten te maken.

Natuur
Het tijdschrift dat de kinderen in groepjes aan het maken zijn, begint al mooi vorm te krijgen!
Er staat veel informatie in over Toppers in de natuur en een bijzondere leefomgeving die de
kinderen zelf gekozen hebben.
Survivalrun Boerakker 7 oktober
Vorige week hebben we een mail verzonden naar de ouders van de leerlingen van groep 5
t/m 8. Deze mail is verzonden vanuit Parnassys. In de praktijk blijkt dat niet iedereen deze
mail heeft ontvangen. Heeft u deze mail niet ontvangen, wilt u dan even reageren? Dan
kunnen we die alsnog versturen naar het juiste e-mailadres. In deze mail staat onder andere
welke ouders meegaan voor vervoer en begeleiding, maar ook informatie over kleding.
Belangrijk is in elk geval dat de ouders die vrijdag voor vervoer zorgen, rond 12.00 uur op
school zijn. Het is handig als de ouders in de klas komen, dan kunnen we de indeling in de
auto's en de indeling in groepjes met ouders en kinderen bespreken. Uiterlijk 12.15 uur gaan
we vertrekken! Rond 15.00 uur verwachten we weer bij school te zijn.
HVO en GVO
HVO
Mijn naam is Thea de Voogd en ik verzorg dit jaar voor het tweede schooljaar de HVO
lessen op OBS Het Kompas.
Mijn leeftijd is 56 jaar en ik woon in Oude Pekela.
Ik ben getrouwd met Rob, heb 2 kinderen, een dochter van 32 jaar en een zoon van 30 jaar.
Ook heb ik sinds anderhalf jaar een kleinzoon, hij heet Finn.
Ik geniet met volle teugen van het oma zijn. Tevens heb ik nog andere hobby’s waaronder
tuinieren, wandelen, fietsen en ’s winters skiën.
Ik vind het fijn dat ik op Het Kompas HVO mag geven; HVO staat voor Humanistisch
Vormings Onderwijs. Na de eerste 2 lessen met elkaar te hebben kennis gemaakt, zijn we
nu bezig met het thema familie.Dit jaar zullen we nieuwe thema’s gaan behandelen en
sommige zullen op een ander manier aangeboden worden zoals Humanisme, Sinterklaas,
kerstfeest en Pasen.
Thea de Voogd , HVO docent regio Groningen
GVO
Evenals voorgaande jaren kunnen de kinderen in groep 7/8 iedere week een uurtje
Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) volgen. Het GVO wil kinderen laten ervaren wat het
geloof in God voor mensen van toen en nu kan betekenen. In de lessen maken leerlingen
kennis met de godsdienstige verhalen, feestdagen, symbolen en gebruiken. De kinderen
krijgen inzicht in de betekenis ervan in de Nederlandse samenleving, geschiedenis en
cultuur.
De kerndoelen van het GVO zijn: verhalen, betekenis geven, vieren en ontmoeten en tot slot
reageren. Vragen van de kinderen vormen aanknopingspunten. In een gesprek over de
Bijbelverhalen leggen we samen relaties tussen de bijbel, de leefwereld en het leven van de
kinderen.
Hoe wordt dat in de praktijk ingevuld?
Het jaarthema dit schooljaar is: ‘Bouwen’. We zijn begonnen met bouwen aan sfeer in de
klas en het bouwen van vrede tijdens de vredesweek. Ook de schepping, de bouw van de
wereld, de ark van Noach en de toren van Babel krijgen een plaats in de lessen. Verder
gaan we opbouwend aan de slag met deugden als verantwoordelijkheid, creativiteit,
vertrouwen en wijsheid.
Met vriendelijke groet, Tjarda Nieuwenhuis
Meer informatie over HVO en GVO kunt u op onze website www.hetkompas-opende.nl
lezen.

BERICHT VAN DE OR / MR
Opbrengst Floralia
De opbrengst van het Floraliafeest is € 1360,00!!! Een prachtig bedrag voor onze kinderen!!
Een ieder die hieraan meegewerkt heeft nogmaals heel hartelijk bedankt!! Samen met het
team zullen we bekijken waar we dit geld aan gaan besteden.

ALGEMENE BERICHTEN
Mijn naam is Hilko Dijkstra, ik zit in groep 8.
Sinds kort verkoop ik uien. Deze uien heb ik zelf gekocht bij een boer
in de polder. Het zijn verse uien, ze zijn eind september geoogst. Je
kunt ze bewaren tot juni volgend jaar.
Ik verkoop ze nu huis aan huis en vanuit de kraam (zelfbediening) bij
mij thuis. Dus wilt u uien voor een lekkere hutspot of hachee? Kom
dan bij mijn kraam langs!
Groet,
Hilko Dijkstra
De Weide 8, Opende

Huldiging Nederlands Kampioen Freerunning
A.s. donderdag, 7 oktober, is er een speciale Freerunles in Opende.
Dan vieren we het dat Floris Nederlands Kampioen is van Freerunning Speed, categorie
15-17 jaar.
Hoe zag dat er uit? Kijk voor Floris’ run op: bit.ly/2drHbCW of
op www.facebook.com/freerungroepOpende .
Rond 17.00 uur komt wethouder Elly Pastoor om Floris te feliciteren.
De kinderen die op Freerun les zitten geven een demo: zo gaan kinderen t/m groep 4 over
de hindernissen; zo gaan de oudere kinderen over de hindernissen – en zo doet de
Nederlands Kampioen het.
Want bij Freerunning gaat het niet om de beste zijn, maar om elke week te leren jezelf te
overwinnen en steeds iets beter te worden!
Ouders, pakes, beppes en ander publiek is natuurlijk welkom vanaf 16.45 uur!!!
Ook (school)vrienden mogen kijken; evt. nieuwe deelnemers zijn in een andere les welkom.
Binnenkort in het Barontheater
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

Voor wie?
Wanneer?
Waar?
Wat?

Alle kinderen van de basisschool
In de herfstvakantie: dinsdag 18 en woensdag 19 oktober van 9.30 uur tot
12.00 uur en donderdag 20 oktober van 9.30 uur tot 13.00 uur
’t Hornhuus, Hornhuusstraat 13 Kornhorn
Spelletjes doen, zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal, kijken naar een
toneelstukje, knutselen en natuurlijk….
Aan tafel!

Bel, mail, vraag ons gerust voor meer informatie!
Hartelijke groet,
Marianna Pera (9863th35@hetnet.nl of 0594-613554)
Nelleke Jansen (nelleke@bidenwerk.nl of 0594-785357)

