NIEUWSBRIEF OBS HET KOMPAS
NR. 10/ 2016-2017
Verbindingsweg 4
9865 TE Opende
tel. 0594-659522
kompas@westerwijs.nl

AGENDA (ALGEMEEN)
3 november

9 november
11 november
11 november
15 november

Voorlichting voortgezet onderwijs voor:
-Ouders en leerlingen groep 8
-Ouders groep 7
Inloop 19.00 uur. Start 19.15 uur
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
Voorlichting VO
Binnen deze voorlichting kunt u 2 van de 3 schoolinformatie-bijeenkomsten bezoeken. Bij
binnenkomst wordt u gevraagd uw keus op te geven. Dan heeft de organisatie de tijd om de
organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Scholen: Singelland Surhuisterveen / Lauwers College Buitenpost / De Borgen Grootegast
Nationaal Schoolontbijt
Op 11 november starten we allemaal gezellig met een gezamenlijk ontbijt in de
eigen groep. Dit om te benadrukken hoe belangrijk het is om goed te ontbijten.
Het ontbijt is namelijk je brandstof waarop je lichaam optimaal kan functioneren
en leren.
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u een flyer met allerlei informatie over het
schoolontbijt.
Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door de Ouderraad. Daarnaast is het niet uit voeren
zonder ouderhulp. Er zijn dan ook veel hulpouders actief. Bij voorbaat hartelijk dank!
Willen de kinderen deze ochtend een bord, bestek en beker meenemen?
Hoofdluisvrij
Het hoofdluis-opsporingsteam heeft afgelopen maandag niks gevonden. Dus Het Kompas is
hoofdluisvrij! Gevaar ligt er altijd op de loer. Het helpt als ouders er zelf alert op zijn en
geregeld de hoofdhuid bekijken. Heeft u hoofdluis geconstateerd, meldt het dan bij de
leerkracht of de contactpersoon van de hoofdluiscontrole Mieke Kolhek.
Vooraankondiging testmail
De school wil graag zsm alle informatie volledig digitaal gaan versturen. Dit zal dan vanuit
het administratiesysteem gaan gebeuren. Volgende week zal onze administratief

medewerker Jolanda Lap een testmail doen uitgaan. Zij zal in de volgende Nieuwsbrief
verder uitleggen hoe ze dat gaat doen en wat ze van u verwacht.
Oudergesprekken
In november zijn er weer oudergesprekken. Binnenkort krijgt u hierover meer informatie.

NIEUWS VAN DE BINDING
Verkeersoudercommissie
We zijn nog steeds op zoek naar ouders die willen deelnemen aan de
verkeerscommissie.
Wat vragen we van u:
 In totaal 6-10 uur per schooljaar van uw tijd;
 Ongeveer 3 à 4 keer per jaar overleggen/vergaderen over te
houden acties om de verkeersveiligheid van onze kinderen te
bevorderen;
 Coördineren van te houden acties;
Geïnteresseerd of meer informatie nodig? Meld u dan aan via Tamara de Haan;
directie.kompas@westerwijs.nl en/of kijk eens op https://vvn.nl/vrijwilligers/verkeersouders.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom
Jelthe Nijboer is al enkele weken een dagdeel aan het meedraaien in groep 1 om te
wennen. Vanaf volgende week komt hij definitief bij ons in de groep. Jelthe, we wensen je
een leuke verjaardag en een fijne en leerzame tijd toe op "Het Kompas".
Thema
Op dit moment werken we in groep 1 en 2 over het thema "Herfst". Ter introductie hebben
we vorige week met de kleutergroepen het pad van kabouter Spillebeen gelopen. We gingen
naar het Slibsterbos in de Wilp. Na de introductie van de vrijwilligers van het NDCE
Westerkwartier,hebben de kinderen in groepjes onder leiding van onze enthousiaste ouders
van alles bekeken en onderzocht. We verzamelden ook veel herfstspulletjes voor de
herfsttafel in de klas.

Op onze website kunt de foto’s van dit uitstapje bekijken.
Letterhuis in groep 2
Deze week gaan we het huis van Arie de letterkanarie, vullen met spullen die beginnen met
de letter h van herfst. Volgende week staat de letter l van lampion centraal. U kunt het
groene letterdoosje dus weer thuis verwachten.

Afscheid juf Janet
Gisteren hebben we afscheid genomen van juf Janet. Eind november vervolgt zij haar stage
in groep 5,6. Wij bedanken juf Janet en wensen haar veel succes in haar volgende
stageperiode.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Rekenen groep 4
Deze week zijn de kinderen begonnen met springen op de getallenlijn. Er wordt gesprongen
vanaf een getal met sprongen van 10, 5 en 1. Op welk getal kom je uit? Voorbeeld: je springt
vanaf het getal 0. Je maakt 4 sprongen van 10, 1 sprong van 5 en 2 sprongen van 1. Je
komt dan uit op het getal 47 (zie opgave b).
Met name het terugspringen is nog lastig. Bijvoorbeeld: Vanaf het getal 100 moet er
gesprongen worden naar een getal. Je maakt 3 sprongen van 10, 1 sprong van 5 en 2
sprongen van 1. Op welk getal kom je uit? (d) Ook kun je vragen: vanaf het getal 80 moet je
springen naar het getal 63; welke sprongen maak je om bij 63 te komen?

Wij willen jullie vragen om hier thuis mee te oefenen.
Spelling
We zijn gestart met woordpakket 6. Het gaat hier om woorden met de –nk. Hierbij hoor je –
ngk, maar schrijf je –nk. Een voorbeeld hiervan is bank. Tip: probeer spelenderwijs deze
woorden te oefenen. Bijvoorbeeld door het kind een dictee te laten afnemen bij de
ouder/verzorger (en laat hem/haar ook nakijken). Of zoek de woorden van het woordpakket
in huis. Een woord gevonden? Schrijf deze dan op zonder te spieken!

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Oefenen tafels
Met behulp van de computer is het thuis ook goed mogelijk om de tafels te oefenen. Dat kan
o.a. op de volgende sites:
www.sommenmaker.nl
www.rekenen-oefenen.nl
www.tafelsoefenen.nl
www.spelletjesplein.nl/rekenen-tafels
En natuurlijk is Ambrasoft hiervoor heel geschikt.

Aardrijkskunde
De kinderen hebben maandag een samenvatting meegekregen van thema 1. Maandag
aanstaande, 7 november, hebben we dan een toets over dit onderwerp.
Spelling
Beide groepen zijn deze week bezig met woordpakket 6. Voor groep 5 gaat het om woorden
met de letterzetter. Het gaat om woorden als doffe en oppasser. De regel hierbij is als volgt:
hoor je aan het eind van een klankgroep een korte klank: a/e/i/o/u? De letterzetter zet er dan
een extra letter(medeklinker)bij. Groep 6 leert woorden schrijven waarin je een s hoort, maar
een c schrijft. Woorden als cirkel en principe.
Rekenen
Groep 5 leert rekenen met geldbedragen en moeten hier het euroteken bij gebruiken. Ook
gaan ze grote hoeveelheden schatten. Groep 6 leert kloktijden aflezen op verschillende
analoge klokken en zij leren het bepalen van een standpunt. Ook gaan ze bezig met het
tekenen van zijaanzichten en plattegronden.
Taal
De kinderen van groep 5 leren het herkennen en gebruiken van persoonlijke
voornaamwoorden en ze leren hoe ze een betoog moeten schrijven. Groep 6 houdt zich
bezig met het herkennen en gebruiken van voor- en achtervoegsels. En ze leren hoe ze een
oproep moeten schrijven.
Lampion
Deze week en volgende week gaan we aan de slag met het maken van een lampion. Eind
volgende week is het tenslotte alweer Sint Maarten!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Spelling
Groep 7 en 8 zijn bijna klaar met woordpakket 7. Groep 7 heeft geleerd over woorden die
eindigen op isch(e). Groep 8 is bezig geweest met de meervoudsvormen van woorden die
eindigen op es, ik, it, el of et. Einde van de week beginnen we aan woordpakket 8. In dit
woordpakket komt de letterzetter en letterrover aan bod.
Taal
In de afgelopen lessen van taal hebben de kinderen van groep 7 geleerd over het
Schoenmaatjes-project. De kinderen hebben geleerd hoe deze actie in elkaar zit en
nagedacht over wat zij in een schoenendoos zouden doen om een kind in een ander land te
helpen en blij te maken.
Groep 8 is aan de slag geweest met het voeren van een discussie en gaat hierna aan de
slag met het herkennen van een betoog.
Rekenen
Met rekenen is groep 7 we nu bezig met het koppelen van kommagetallen, breuken en
procenten. Ook inhoud, geld en tijd komt in de komende lessen naar voren. Cijferend
optellen en aftrekken bleek erg lastig, maar gaat nu bij iedereen erg goed!
Groep 8 is met rekenen aan de slag geweest met reistijden en tijdzones wereldwijd. We
kregen er zelf een beetje de reiskriebels van!
Toetsen
Voor geschiedenis hebben de kinderen van beide groepen een toets over de prehistorie en
de Romeinse Tijd. Deze staat gepland voor donderdag 10 november. Morgen (3
november) krijgen de kinderen de leerstof mee naar huis.

Volgende week, de week van 7 november, ronden wij blok 2 van spelling af. Dat betekent
dat de signaleringsdictees weer worden afgenomen. Het is raadzaam om de
woordpakketten thuis nog eens goed te oefenen.
Natuur
De tijdschriften waar de kinderen de afgelopen weken mee bezig zijn geweest, zijn nu af! De
hele groep heeft heel hard gewerkt om vandaag de laatste hand te leggen aan hun
tijdschrift. De tijdschriften blijven de komende tijd in de klas liggen, zodat iedereen elkaars
tijdschrift kan lezen.
Volgende week zullen we dit thema af gaan sluiten met een kleine toets. Hiervoor krijgen ze
geen leerwerk mee naar huis.
Daarna zullen we verder gaan met het thema ‘Puur natuur’. Dit thema gaat over levende
doden, plantachtige dieren, oeroude dieren, nieuwe diersoorten en moordende planten en
dieren.

Informatie voor groep 8
Lauwers College Buitenpost
Vanochtend hebben de kinderen van groep 8 een boekje mee naar huis gekregen met
informatie over het Lauwers College in Buitenpost. Het Lauwers College organiseert op
woensdag 16 november van 14:00 tot 16:00 uur een doedag voor alle leerlingen van groep
8. Aanmelden kan via de website (https://www.lauwerscollege.nl/voor-groep-8/aanmeldendoedag-buitenpost) of via de groepsleerkracht.
Nordwin College – VMBO Groen Buitenpost
Ook het Nordwin College in Buitenpost verzorgd binnenkort doedagen en
voorlichtingsavonden. De infoavond zal zijn op dinsdag 22 januari van 19:30 tot 21:30 uur.
Inschrijven kan via de link: https://www.nordwincollege.nl/overnordwin/agenda/33/infoavond-vmbo-groen
Scholenmarkt 2016
Ook dit jaar zal er in het Martiniplaza in Groningen de Scholenmarkt plaatsvinden. Deze is
bedoeld voor alle kinderen in groep 8 van de basisschool. Deze markt is op woensdag 16
en donderdag 17 november tussen 18:00 en 21:00 uur. Op de website
www.scholenmarktgroningen.nl vind je meer informatie en kun je zien welke scholen hierbij
aanwezig zullen zijn.

Herhaling schema 9 november
Het schema voor de voorlopig adviesgesprekken is vorige week opgestuurd ter informatie. Ik
heb met een aantal ouders de tijd of datum aangepast. Dit is met hen gecommuniceerd. De
rest van de afspraken is ongewijzigd gebleven!

Woensdag 9 november
14:45
15:00

Eline
Emiel

15:30
15:45

Hilko
Jacco

16:15
16:30
16:45

Maurice
Emma
Wouter

18:30
18:45
19:00
19:15
19:30

Sander
Roos
Mike
Marten Jan
Gerda

20:00
20:15
20:30

Sytze
Manon
Naomi
BERICHT VAN DE OR / MR

ALGEMENE BERICHTEN
Sint Maarten
Hallo jongens en meisjes, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s.
Het is weer zover, 11 november is de dag dat jullie lampje weer branden
mag.
Dan gaan we weer verzamelen op het schoolplein de nieuwe school "de
Binding."
De kinderen die zelf een lampion hebben gemaakt en de peuters, kunnen
om 16.30 uur die laten jureren. We vertrekken samen met Crescendo om
17.00 uur. Prijs uitreiking is na de optocht!!
WE MAKEN ER WEER EEN LEUK FEEST VAN!
MET VRIENDELIJK GROET:
DE SINT MAARTENCOMMISIE

