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AGENDA (ALGEMEEN)
11 november
11 november
15 november
15 november

23 november
24 november
5 december
6 december
20 december
22 december

Nationaal Schoolontbijt. Denkt u aan bord, beker en bestek?
Sint Maarten; start lampionoptocht 16.45 uur op schoolplein
(organisatie Dorpsbelangen)
Voorstelling verkeer voor groep 1 en 2
WIBO-voorlichting voor ouders groep 7/8-leerlingen
(Dinsdag 15 november, 17.30-19.00 uur, Dorpshuis ’t Spectrum
Sebaldeburen)
Facultatieve oudergesprekken voor groep 1 t/m 7.
Sinterklaasvoorstelling in de Lawei (groep 5 t/m 8)
Sinterklaasfeest
Screening GGD voor groep 2 (info volgt)
GGD voor groep 7
Kerstviering op school

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Invaller wegens ziekte
Meester Hans Peter is ook de rest van de week nog ziek en hoopt volgende week maandag
weer te kunnen beginnen. Juf Jetje heeft ingevallen aan het begin van de week, maar kan
helaas donderdag en vrijdag niet. Op dit moment van schrijven is de oplossing voor morgen
nog niet bekend. We doen natuurlijk onze uiterste best om de vervanging zo goed mogelijk
te regelen.
Oudergesprekken
Op woensdag 23 november zijn er facultatieve oudergesprekken voor de
leerlingen van groepen 1 t/m 7. Dat betekent dat u niet automatisch een
uitnodiging ontvangt. Bij de mailing van deze Nieuwsbrief ontvangt u een
bijlage met daarop de uitnodiging en de wijze waarop u uw wens voor een
gesprek kunt doorgeven.
Graag opgeven voor maandag 14 november. Hartelijk dank voor uw
medewerking.
Testmail
Beste ouders/verzorgers,
In de nieuwsbrief van vorige week heeft u al gelezen dat wij overgaan tot het versturen van
informatie via de email.
Onlangs heeft u de leerlingstamkaart(en) van uw kind(eren) ontvangen met het verzoek de
gegevens hierop te checken en deze indien nodig aan te passen. Ik heb deze
leerlingstamkaarten gezien en indien nodig gegevens aangepast. Ik beschik nu dus over de
meest recente gegevens waaronder de mailadressen van alle ouders. We zijn dan ook

klaar om een testmail te gaan versturen. Deze mail zult u vandaag, woensdag 9
november, ontvangen. Deze mail zal worden verstuurd vanuit Parnassys, ons
leerlingadministratiesysteem. Het voordeel van dit systeem is dat de teamleden van Het
Kompas eenvoudig de ontvangers van een email kunnen selecteren. Zo kunnen wij met één
druk op de knop alle ouders van Het Kompas mailen of de ouders van één groep of de
ouders van één enkele leerling.
Parnassys heeft ruimte voor twee mailadressen per leerling, één voor iedere ouder.
Mailberichten worden door het systeem ook altijd naar beide mailadressen verstuurd.
Ik wil u vragen of u op mijn testmail wilt reageren met het bericht dat u deze in goede orde
ontvangen heeft. U kunt hiervoor gewoon op beantwoorden klikken. En als u de email
ontvangt op twee mailadressen, wilt u dan vanaf beide reageren? Wilt u in de reactie de
naam/namen van uw kinderen noemen zodat ik weet welke ouders het betreft. Aan de
mailadressen zelf kan ik dit namelijk niet altijd zien.
Ik zal bijhouden of ik van alle ouders een reactie ontvangen heb. Als ik geen reactie
ontvangen heb ga ik kijken waarom, wellicht beschik ik niet over het juiste mailadres. Ik zoek
dan contact met u hierover zodat ik mijn administratie goed op orde krijg.
In de testmail zal ik nogmaals bovenstaande uitleg stapsgewijs noemen.
Ik zie uw reactie graag uiterlijk 14 november tegemoet en wil u alvast bedanken voor uw
medewerking.
Met vriendelijke groet
Jolanda Lap
Administratief medewerkster OBS het Kompas
Nieuwsbrief mbt de fusie
Bij de mailing van deze Nieuwsbrief ontvangt u ook de Nieuwsbrief met informatie over de
stand van zaken rond de bestuurlijke fusie van Penta Primair en Westerwijs.

NIEUWS VAN DE BINDING
Voorstelling Paolo de Zebratemmer
Dinsdag 15 november a.s. krijgen de kleutergroepen, van beide scholen, bezoek van acteur
Joep Dorren. Hij verzorgt een theatervoorstelling die draait om een zoektocht door het
verkeer. Samen met de kinderen gaat Paolo op zoek naar Seef de Zebra. Seef blijkt te zijn
ontsnapt uit het circus en Paolo heeft de hulp van de kinderen hard nodig om Seef op te
sporen. Door goed op te letten in het verkeer volgen ze samen het spoor naar Seef en
vinden ze hem terug! Tijdens de zoektocht wordt aandacht besteed aan autogordels
omdoen, de functie van een stoplicht, buiten spelen/fietsen op straat, uitstappen uit een auto
en oversteken.
Deze voorstelling vindt plaats in het speellokaal en is in het kader van het Groningse
Verkeersveiligheidslabel en wordt ons aangeboden door de gemeente en de provincie
Groningen.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Het is bijna zover. Op vrijdag 11 november mogen wij langs de deuren om liedjes te zingen
en natuurlijk snoep te ontvangen! In groep 1en 2 werken wij deze week nog over het thema
herfst. De lampion hebben wij dan ook in dit thema gehouden. We hebben hier erg ons best
op gedaan. Ook zijn we deze week druk bezig met het oefenen van Sint Maarten liedjes. Wij
wensen de kinderen alvast heel veel plezier vrijdag!

Afgelopen maandag hebben wij de wind ‘gevangen’ in plastic zakken. Zo konden we
vliegeren op het schoolplein! Ook waren er mooie, gekleurde lintjes waarmee de kinderen
konden vliegeren. Het was erg leuk! Meer foto’s over het thema herfst komen op de website.
Vanaf volgende week werken wij over Sinterklaas.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Tafels oefenen
In groep 4 beginnen we met het oefenen van de tafels. Dit is in het begin nog lastig en de
leerlingen kunnen hier thuis wel wat hulp bij gebruiken. In eerste instantie gaat het om het
vlot op kunnen zeggen van de tafels in de goede volgorde, dus 1 x 10 = 10, 2 x 10 = 20, 3 x
10 = 30 enzovoort. We streven ernaar om een tafel binnen 25 seconden te kunnen
opzeggen. Er wordt gestart met de tafel van 10, omdat die goed aansluit bij het springen op
de getallenlijn met sprongen van 10. De tafel van 10 wordt overhoord op maandag 14
november aanstaande.
Alle leerlingen krijgen een tafelkaart om thuis mee te kunnen oefenen.
Spelling
Deze week starten we met woordpakket 7. Het gaat om woorden met de f of v vooraan.
Oefen er thuis ook even mee, want vaak is het lastig om het verschil te horen tussen de f en
de v. Dat betekent dat de leerlingen het woordbeeld moeten onthouden.
Rode mapjes
Voor de herfstvakantie kregen de leerlingen een rood mapje mee naar huis met daarin
gemaakte toetsen. We hebben nog niet alle mapjes terug op school. Geeft U de mapjes
even mee, zodat binnenkort de volgende toetsen er bij in kunnen?

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Lampion
Groep 5-6 is deze week heel druk met het maken van de lampions. We zijn benieuwd wat u
ervan vindt.
Rekenen
Deze week verkennen de kinderen van groep 5 getallen tot en met 1000 met behulp van de
getallenlijn. Ook leren ze het tellen van afgepaste hoeveelheden. Groep 6 leert de omtrek
en oppervlakte berekenen. Verder leren ze optellen onder elkaar met splitsen.
Taal
Groep 5 en groep 6 houden zich bezig met het voeren van een dialoog en ze leren meer
over informatieve teksten.
Spelling
Bij woordpakket 7 leren de kinderen van groep 5 meer woorden schrijven met de letterrover.
Hierbij moeten de kinderen eerst goed luisteren, en dan het woord in klankgroepen hakken.

Hoor je aan het eind van een klankgroep een /aa/, /ee/, /oo/, /uu/? Let dan op! De letterrover
neemt een letter(klinker) over. Bijvoorbeeld: too - maat > tomaat. Andere woorden uit het
woordpakket zijn bijvoorbeeld kapot, brede en spugen. Groep 6 leert meer woorden
schrijven waarin je een k hoort, maar een c schrijft. De schrijfwijze van deze woorden moet
je 'gewoon' onthouden. Woorden als contant en insect.
Huldiging Ronan
Na alle bekers die Ronan dit seizoen bij de KNMV tijdens 11 wedstrijden gewonnen heeft,
nog eentje extra! Zaterdagavond is hij samen met de nummer 1 en 3 gehuldigd in Joure voor
het behalen van de 2e plaats in het algemeen Nederlands klassement 50cc grasbaanraces
2016 van de KNMV met 187 punten. Van harte gefeliciteerd Ronan! Een top prestatie!

Eerste plaats is behaald door Niek Meijerink (in het midden) en de derde plaats door Rens
Spanjer (links).
Volgend seizoen gaat Ronan 65cc rijden. Wij wensen hem heel veel succes!!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Herhaling oproep
Wij zijn nog steeds op zoek naar klassenouders in groep 7/8! Wij zouden het erg op prijs
stellen als er één of twee ouders zich melden om ons te helpen. Vele handen maken licht
werk!
Juf heeft een huis gekocht
Woensdag 2 november heeft juf Laura samen met haar vriend
Robert te horen gekregen dat ze een huis kunnen kopen in
Hoogkerk. Mike, Marijn en Hilko hebben voor haar een
prachtige taart gemaakt! Deze was ontzettend lekker, en
inmiddels uiteraard op 

Sinterklaasvoorstelling
Op donderdag 24 november wordt in de Lawei in Drachten de Sinterklaasvoorstelling
gespeeld voor de kinderen van groep 5 t/m 8. De kinderen worden ‘s ochtends om 9:00 uur
verwacht bij de hoofdingang. De voorstelling duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten. Zijn er
ouders die willen/kunnen rijden? Graag even doorgeven aan juf Laura:
l.bijkerk@westerwijs.nl
Lampionnen
Ook in groep 7/8 zijn we bijna klaar met het maken van onze lampionnen. Donderdag 10
november komt de jury onze lampionnen bekijken. Laat de mooiste winnen!

Sinterklaasfeest
In groep 7 en 8 zijn we er vroeg bij dit jaar. De lootjes zijn getrokken voor het
Sinterklaasfeest op 5 december. We hebben met elkaar afgesproken dat we een cadeautje
van ±€6,- kopen, een gedicht en en surprise maken. Het cadeautje mag van alles zijn, maar
we hebben wel gezegd dat er maar 1 cadeautje eetbaar mag zijn (zoals een zakje
pepernoten, chocoladeletter, etc.).
Werkstuk
De kinderen hebben een stencil met uitleg meegekregen naar huis over het maken van een
werkstuk. Hierop staat de opdracht en de eisen genoemd. Het werkstuk wordt op uiterlijk
vrijdag 13 januari 2017 ingeleverd bij juf.

BERICHT VAN DE OR / MR
Nationaal Schoolontbijt
Vrijdag 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.
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?

ALGEMENE BERICHTEN
Nieuws van de Kerstcommissie
Na het bezoek van de Sint willen we op donderdag 8 december de school weer in een
gezellige kerstsfeer brengen. We vragen hierbij de hulp van ouders. Als U mee wilt
helpen graag even aanmelden bij juf Gerda of juf Tineke.
Bij voorbaat onze hartelijke dank.
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

