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9865 TE Opende
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kompas@westerwijs.nl

AGENDA (ALGEMEEN)
31 oktober
3 november
9 november
11 november
11 november
15 november

Hoofdluiscontrole
Voorlichting voortgezet onderwijs
Voorlopig adviesgesprekken ouders en leerlingen groep 8
Nationaal Schoolontbijt
Sint Maarten; start lampionoptocht 16.45 uur op schoolplein
(organisatie Dorpsbelangen)
WIBO-voorlichting voor ouders groep 7/8-leerlingen
(Dinsdag 15 november, 17.30-19.00 uur, Dorpshuis ’t Spectrum
Sebaldeburen)

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Kalender/jaarinfo
Bij deze Nieuwsbrief krijgt u de jaarinfo digitaal meegestuurd. Morgen, donderdag wordt
deze op papier meegegeven met de oudsten.
Geslaagde afsluiting Kinderboekenweek!
Op vrijdag 14 oktober was er de afsluiting van de Kinderboekenweek.
Een gezellige en zeer geslaagde activiteit. Veel grootouders hadden
gehoor gegeven aan onze oproep.
Namens leerkrachten en leerlingen hartelijk dank!
Bent u nieuwsgierig? Op de website kunt u de foto’s bekijken in het
fotoalbum.
WIBO-training
Vanuit de gemeente Grootegast hebben alle scholen de aanbieding gekregen om een
WIBO-training in te zetten. Een weerbaarheidstraining voor leerlingen in het basisonderwijs.
Ook OBS Het Kompas maakt daar dankbaar gebruik van! Vanaf volgende week gaan
leerlingen uit de groepen 7/8 deze training volgen. Voor verdere informatie verwijs ik u naar
‘Nieuws uit groep 7-8’.
Naschools sportaanbod
Bij de algemene berichten vindt u een flyer met een aanbod van Sport Wittenborg.
Daarin wordt een cursus ‘Zumba Kids’ aangeboden op maandag 14.30 uur. Dit is voor
kinderen vanaf ca 6 jaar (groep 2/3/4). Wittenborg Sport biedt aan om uw kind(eren) op te
halen van school en mee te nemen naar de Veste. Gratis proefles maandag 31 oktober.

NIEUWS VAN DE BINDING
Voorlichting voortgezet onderwijs
Op donderdag 3 november is er een voorlichting over het voortgezet onderwijs,
georganiseerd voor en door zowel OBS Het Kompas als CDS De Klister. Deze is
toegankelijk voor ouders èn leerlingen van de groepen 8, alsook voor de ouders van
leerlingen uit de groepen 7. Bij ‘Nieuws uit groep 7-8’ leest u hier meer over.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Juf Vera
Vanmorgen kwam juf Vera weer even op bezoek. Ze was heel blij dat ze geen “vieze
toverdrankjes” meer hoeft en heeft ons daarom op iets lekkers getrakteerd. Wij zijn natuurlijk
ook heel blij voor juf Vera en vonden het erg fijn dat ze er weer even was!
Bosexcursie
Donderdagochtend 27 oktober (morgen) gaan we een boswandeling in de Wilp maken.
Deze excursie is een activiteit van NDCE Westerkwartier. Onze klassenouders Hendrike
Nijboer en Annelies Tjoelker hebben het vervoer geregeld. Het is verstandig om uw kind
deze dag laarzen of oude schoenen te laten dragen.
Thema
De komende weken werken we over de Herfst!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Veilig Leren Lezen in groep 3
Toetsen na kern 3
Na kern 3 vindt een belangrijk toetsmoment plaats. We toetsen, zoals ook na kern 1 en 2, de
kennis van de letters die uw kind heeft geleerd. Deze keer toetsen we ook de kennis van de
letters die nog niet zijn aangeboden, maar die uw kind misschien toch al kent. Dit doen we
zodat het computerprogramma die extra letters ook kan aanbieden in keuzeoefeningen.
Daarnaast toetsen we zoals gewoonlijk hoe goed en vlot uw kind al woordjes kan lezen.
Deze keer observeren we voor het eerst ook het leesgedrag bij het lezen van een korte
tekst. Ook nemen we een spellingtoets af en een letterdictee (fonemendictee).
Het oefenen
We oefenen in de klas dagelijks met het boekje Veilig & vlot. Als leerlingen denken dat ze
een pagina goed kunnen voorlezen, mogen ze dit laten horen.
Reageer altijd positief op het voorlezen van uw kind, ook wanneer niet alle woordjes vlot of
goed zijn gelezen. Geef aan dat u ziet dat uw kind zijn best doet en probeer fouten door uw
kind zelf te laten corrigeren. Prijs uw kind ook als het een fout goed corrigeert.
Kijk ook weer voor tips op www.veiliglerenlezen.nl Voor ouders, kim-versie
Groep 4
Rekenles over meten
Dinsdagochtend hebben de leerlingen van groep 4 gemeten hoe
lang de gang is, hoe lang het lokaal is, hoe hoog een deur en
hoe lang de leerlingen zelf zijn. 's Middags hebben
we bloembollen gepoot. Dat was best nog een ingewikkeld
werkje, want hoever moeten de bollen van elkaar af en hoe diep
moeten ze in de grond? Het is gelukt en nu dus maar afwachten

of er in het voorjaar bloemen verschijnen.
Spelling
Deze week zijn we gestart met woordpakket 5, hierin staan woorden met de ng centraal bijv.
ring. Het zijn de zogenaamde luisterwoorden, je verdeelt het woord in klanken en wanneer
je de ng klank hoort schrijf je de ng, er mogen dan geen andere letters tussen.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Voor spelling, taal en rekenen zijn we inmiddels in beide groepen bezig met blok 2. Bij
spelling in groep 5 gaat het in woordpakket 5 om woorden die eindigen op -ig (aardig) en lijk (lelijk). Groep 6 is aan de slag met de persoonsvorm meervoud. Hoe schrijf je de wij, jullie en zij-vorm van een werkwoord. De schrijfwijze hiervan is gelijk aan het hele
werkwoord. En het hele werkwoord is het werkwoord zoals het in het woordenboek staat.
(schrijven, drinken, vinden enz.).
Bijna alle rode mapjes hadden we dinsdag al terug op school. Hopelijk bent u in de
gelegenheid geweest om samen met uw kind even naar de behaalde resultaten te kijken.
Eind deze week maken we nieuwe groepjes in de klas.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
VO-gids
Aan het einde van deze week krijgen de kinderen van groep 8 de VO-gids mee naar huis.
Deze gids is bedoeld voor ouders én leerlingen. De gids geeft een overzicht van veel
middelbare scholen in de omgeving (niet alle!) en staat vol tips en informatie. Erg nuttig om
deze samen met uw kind te bekijken.
Klassenouder
Groep 7/8 is nog op zoek naar een klassenouder! Is er iemand die zich meldt? Reacties
mogen worden verstuurd naar l.bijkerk@westerwijs.nl
WIBO (weerbaarheid in het basisonderwijs)
Op donderdag 3 november beginnen we in groep 7/8 met de WIBO trainingen. Deze
trainingen worden gegeven op elke donderdagochtend van 11:00 tot 12:00 uur in De Veste.
De lessen zullen gepaard gaan met veel bewegingsactiviteiten en fysieke oefeningen.
Vandaar dat we hebben besloten om gym te laten vervallen op donderdagochtend. Deze
gymtijd wordt daarentegen gecompenseerd. We gaan een extra spelpauze op het
schoolplein houden op vrijdag.
WIBO in het kort:
Een WIBO-training is gericht op de weerbaarheid van kinderen uit de groepen 7 en 8 van het
basisonderwijs. Het doel is kinderen te wapenen tegen machtsmisbruik, grensoverschrijdend
gedrag/pesten en mishandeling. Veiligheid en welzijn zijn hierbij de sleutelwoorden.
De eigen groepsleerkracht en speciaal hiervoor opgeleide WIBO-docenten verzorgen de
lessen. De groepsleerkrachten zijn altijd bij de lessen van de preventiewerker aanwezig,
zodat ze de gedragingen van de leerlingen kunnen observeren en daarop kunnen inhaken in
de klas.
Op dinsdag 15 november wordt een voorlichting
gegeven speciaal voor ouders van 17:30 tot 19:00 uur in
Sebaldeburen. Zie uitnodiging voor meer informatie.

Voorlichting voortgezet onderwijs
Op donderdag 3 november zal er een voorlichting VO plaatsvinden. Deze avond wordt
samen georganiseerd met De Klister. Meer informatie over deze avond vindt u in de brief die
vanochtend is meegegeven aan uw zoon/dochter.
Workshops op het Singelland
Een bericht van het Singelland met daarbij de juiste link voor de inschrijving:
“Kort geleden hebben we je uitgenodigd om een bijzondere workshop op Singelland te
volgen. Dat kan in Drachten, Burgum en Surhuisterveen. Heb je je nog niet opgeven? Dat
kan nog steeds! Ga naar http://singellandcadeau.kunsteducatienederland.nl en leg daar je
keuzes vast.”
Voorlopig adviesgesprekken groep 8
Het rooster voor de voorlopig adviesgesprekken op woensdag 9 november is rond. Mocht
u onverhoopt niet kunnen komen, willen we u vragen om onderling te ruilen.
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Sytze
Manon

BERICHT VAN DE OR / MR
MR
Binnenkort komt er een plekje vrij binnen de MR. Heeft U belangstelling voor deze vacature,
dan kunt U zich voor 11 november aanmelden via MR.Kompas@Westerwijs.nl
Bericht van de Hoofdluiscommissie
Beste ouders,
Aanstaande maandag gaan wij als team weer langs alle klassen om te controleren op
hoofdluis. Om te controleren moeten wij het haar goed kunnen kammen, daarom graag
maandag geen gel in of ingewikkelde haarconstructies maken, dat voorkomt pijnlijke
(kam)momenten.
Oproep: wie komt ons gezellige team versterken? Ervaring hoeft niet, onder onze
begeleiding heb je dat snel genoeg onder de knie!

Wat houdt het in: na elke vakantie controleren wij (meestal) op maandagochtend alle
klassen 1x. Wordt er hoofdluis gevonden dan doen wij een her controle de week erna.
Regelmatig zijn we lang bezig met de controles omdat we met te weinig mensen zijn dus: als
je kan, meld je aan bij juf Grietje, Mieke Kolhek of Claudia van Zanten. Opa's of oma's zijn
ook welkom ;-).
Alvast bedankt,
de hoofdluiscommissie

ALGEMENE BERICHTEN
Sint Maarten
Ook dit jaar wordt er een lampionnenoptocht, samen met Cresendo, georganiseerd in
Opende; de kinderen kunnen zich vrijdagmiddag 11 november, om 16.45 uur, verzamelen
bij “de Binding”.

