NIEUWSBRIEF OBS HET KOMPAS
NR. 12/ 2016-2017
Verbindingsweg 4
9865 TE Opende
tel. 0594-659522
kompas@westerwijs.nl

AGENDA (ALGEMEEN)
23 november
24 november
28 november
5 december
6 december
20 december
22 december

Facultatieve oudergesprekken voor groep 1 t/m 7.
Sinterklaasvoorstelling in de Lawei (groep 5 t/m 8)
Fietscontrole (groep 5 t/m 8)
Sinterklaasfeest
Screening GGD voor groep 2
GGD voor groep 7
Kerstviering op school

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Oudergesprekken
Op woensdag 23 november zijn er facultatieve oudergesprekken voor de leerlingen van
groepen 1 t/m 7. De opgaves zijn verwerkt. U krijgt morgen het rooster via de mail.
Actie Vredesknuffels voor Syrische kinderen …….Kompas als inzamelpunt!......
Er kwam een bijzondere goede doelen actie op ons pad waar we heel graag aan mee willen
doen als school. Ymkje en Jelwin Kuipers (ouders van Eline in groep 1) hebben ons
geattendeerd op de Actie ‘Vredesknuffels. Vergeet mij niet’. Een actie opgezet hier in de
regio om kinderen in het oorlogsgebied Syrië in de decembermaand een kinderpakket te
kunnen geven vol met bruikbare spullen, speelgoed, liefde en warmte.
Binnen de klas zal er aandacht zijn voor de schrijnende situatie waarin deze kinderen leven.
Uiteraard op een wijze die passend is binnen de leeftijdscategorie.
Maar we kunnen niet zonder hulp van jullie als ouders!
Bij de Nieuwsbrief krijgt u een brief met uitleg over de actie en hoe u samen met uw
kind(eren) een bijdrage kunt leveren. Naast het vullen van bananendozen wordt er een
vergoeding gevraagd voor de transportkosten. Het is natuurlijk heel goed mogelijk om
kinderen daarvoor een actie te laten bedenken. Bijvoorbeeld klusjes te laten uitvoeren thuis,
bij familie of in de buurt. Of statiegeldflessen te verzamelen, cupcakes te bakken en te
verkopen enz.
Deze actie sluit ook goed aan bij de vraag uit de leerlingenraad van Het Kompas. Ook zij
wilden graag iets doen voor kinderen in mindere omstandigheden dan zij zelf.
…………..komt u ook in actie?.................

Nationaal Schoolontbijt
Afgelopen vrijdag hebben alle leerlingen genoten van een
heerlijk, gezond en gezellig ontbijt!

Veel ouders hebben geholpen met klaarzetten, ondersteunen en opruimen. Heel hartelijk
dank!
Testmail
We hebben nog niet van iedereen een reactie. Mocht u nog niet gereageerd hebben op
onze testmail? Wilt u dat dan alsnog doen? De mail is verstuurd op woensdag 9 november.

NIEUWS VAN DE BINDING
Gezamenlijke leerlingenraad
Maandag 14 november zijn de leerlingenraad van obs Het Kompas en cds De Klister bij
elkaar geweest. Ze hebben verschillende onderwerpen ingebracht en besproken. O.a. de
fietsenstalling, het voetballen op het plein en speelmogelijkheden op het plein. Om ervoor te
zorgen dat het verkeersplan loopt volgens plan en fietsen niet beschadigen gaan we
binnenkort samen met leerlingen uit deze raden een fietsendienst opzetten. U hoort
binnenkort meer! Ook wordt er gezamenlijk gekeken hoe het voetballen beter geregeld kan
worden.
Een goede bijeenkomst met meedenkende leerlingen!

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Sinterklaas is weer in het land!
We hebben het thema Herfst afgesloten. Op de website zijn foto's te vinden. Deze week
beginnen wij zo langzamerhand naar het thema Sinterklaas toe te werken. De lokalen zijn al
een beetje in Sintsfeer gebracht en de open haard “brandt” gezellig. Ook dit jaar zullen we
de verhaallijn volgen van het Sinterklaasjournaal. Onze activiteiten zullen aansluiten op de
gebeurtenissen in het Sinterklaasjournaal. De kinderen hebben dan helemaal het gevoel dat
zij actief deelnemen aan het Sinterklaasfeest. Voor zover mogelijk zullen we op school naar
de uitzendingen kijken. Het is leuk als u thuis ook met uw kind(eren) kijkt. Elke dag om 18.00
uur op ZAPP. Via de computer zijn de afleveringen ook terug te kijken op:
www.sinterklaasjournaal.nl
Heeft u nog spullen die goed bij het thema passen, dan mogen die gerust mee naar school
voor op de thematafel. Heeft u thuis nog speelgoedfolders? In groep 1 willen we die graag
gebruiken voor het maken van verlanglijstjes.
Stagiaire
Deze week is Jennifer de Graaf gestart met haar stage bij ons op school Jennifer volgt de
opleiding onderwijsassistent en zal de komende periode ondersteunen in de kleutergroepen.
Van harte welkom Jennifer! We wensen jou een plezierige en leerzame tijd bij ons op Het
Kompas!
Verkeersvoorstelling
Gisteren hebben onze kleuters genoten van de theatervoorstelling
Paolo de zebratemmer. Samen met de kinderen ging Paolo op zoek
naar Seef de Zebra, die ontsnapt was uit het circus. Paolo had de
hulp van de kinderen hard nodig om Seef op te sporen. Door goed
op te letten in het verkeer volgden ze samen het spoor naar Seef en
vonden hem terug! Tijdens de zoektocht werd er aandacht besteed
aan autogordels omdoen, de functie van het stoplicht, buiten spelen
op straat, uitstappen uit een auto en oversteken.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 3
Extra 10 minutengesprekken op 23 november
Omdat er in het begin van groep 3 veel nieuwe vaardigheden geleerd worden en ik graag
vertel over de vorderingen van de kinderen, nodig ik alle ouders van groep 3 uit voor een
gesprek. Mocht u niet kunnen op de ingeroosterde tijd dan graag onderling ruilen. Als dat
ook niet lukt kunt u een nieuwe afspraak met mij maken.
Grietje Uithof
Met rekenen zijn we in groep 3 druk aan het splitsen. De kinderen oefenen veel met
opdrachten als:
5 is 3 + .....
Verder hebben ze kennis gemaakt met de verliefde harten. Dat zijn steeds 2 cijfers die
samen opgeteld 10 zijn. Dus de 6 is verliefd op de 4. De 7 op de 3. Enz. Het is voor het
rekenen erg handig als kinderen dit vlot weten.
Veilig Leren Lezen kern 4.
Thema kern 4: Waar woon jij? (groene kern)
Dirk en Dora, de hoofdpersonen van het verhaal ‘Lollig’, wonen in een flat die per ongeluk op
zijn kop wordt gezet. Zij vinden dat wel lollig, maar de andere bewoners niet ... Dit thema
geeft aanleiding voor gesprekken en activiteiten rondom verschillende soorten huizen,
onderdelen van huizen, wat staat er in de verschillende kamers, enzovoorts.
Letters en woorden lezen in kern 4
De nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben de kinderen al de
gelegenheid gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals
‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze
woordjes horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ lezen zoals
‘vaart’ en ‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’.
Samen lezen stimuleert!
Prentenboeken worden veel voorgelezen in de kleutergroepen. Maar ook in groep 3 zijn ze
nog prima te gebruiken! Kinderen smullen vaak voor de tiende keer nog van een verhaal. Nu
uw kind al heel wat letters kent, kunt u het zo nu en dan een woord of een stukje van de
tekst laten lezen. Soms herinnert een kind zich de tekst nog en herkent het zelfs een lang
woord al aan een aantal letters. Een leuke en stimulerende ervaring!
Tijdens handenarbeid zijn er prachtige pieten gemaakt. Die kunt u bekijken op de deur van
het lokaal.
Groep 4
Spelling
We zijn al weer toe aan het laatste woordpakket van blok 2. In dit woordpakket gaat het om
woorden met -eer, -oor en -eur. Deze woorden zijn lastig omdat de ee, oo en eu niet
klankzuiver zijn, ze worden beïnvloed door de r die erachter komt.
Hoor je ir dan schrijf je eer. Hoor je or dan schrijf je oor. Hoor je ur dan schrijf je eur.

Tafels
Vrijwel alle leerlingen hebben al de tafel van 10 opgezegd, goed gedaan hoor! Volgende
week maandag staat de tafel van 1 op het programma. Een "makkie" hoorden we al van een
aantal leerlingen. En inderdaad het is nog niet echt moeilijk, maar wel goed om het stramien
van de tafels te gaan beheersen. Dus maandag 21 november in de goede volgorde de tafel
van 1 opzeggen binnen de 25 seconden.

Gemma rijdt sinds kort dressuurwedstrijden en dat gaat
prima! Zondag won ze met haar pony Pascha een mooie
tweede prijs op het concours in Warffum. Knap hoor!
Gefeliciteerd Gemma!

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Aardrijkskundetoets
De toets is vorige week niet afgenomen. Morgen, donderdag, maken de kinderen dan
eindelijk de toets van thema 1.
Rekenen
De kinderen van groep 5 zijn bezig met het meten van lengte, en ze maken daarbij gebruik
van de meter. Ook hebben ze geleerd dat 1 kilometer hetzelfde is als 1000 meter. De
bedoeling is dat ze deze en volgende week de afstand tussen huis en school gaan opmeten
met behulp van het meetwiel. De gemeten afstand noteren ze in het schema op de deur in
de klas. Ook leren ze getallen splitsen in honderdtallen, tientallen en eenheden in het
zogenaamde HTE-schema.
De kinderen van groep 6 leren hoe ze een lijngrafiek en een staafgrafiek kunnen maken en
aflezen. Ook leren ze aftrekken onder elkaar met splitsen.
Taal
Groep 5 weet inmiddels heel goed wat een bijvoeglijk naamwoord is. Verder leren ze deze
week hoe je een gedicht op rijm schrijft. Reuze handig in deze tijd!
De kinderen van groep 6 weten ondertussen wat een stoffelijk bijvoeglijk naamwoord is en
ze hebben net geleerd dat er bijvoeglijke naamwoorden zijn die afgeleid zijn van een
werkwoord. Bijvoorbeeld: De hond blaft: De blaffende hond.
Spelling
Beide groepen zijn aan de slag met woordpakket 8. Groep 5 leert meer woorden met -aai, ooi en -oei. Woorden als de papegaai en de hoofdtooi. De kinderen van groep 6 leren meer
woorden schrijven met de letterzetter (de apparaten, moddervette) en de letterrover (bozig,
de avonturen).
Volgende week volgt dan het signaleringsdictee. Dit dictee krijgen de kinderen direct mee
naar huis, zodat u thuis ook een idee krijgt hoe uw kind er voor staat voor wat betreft de
spelling van woordpakket 5 t/m 8. Dit dictee hoeft niet weer mee naar school.
Sprookje
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, gaan we volgende week donderdag, 24 november, naar
het Sinterklaas sprookje in De Lawei in Drachten. We hopen dat we voor die ochtend
genoeg vervoer hebben. Als u die ochtend kunt rijden, wilt u zich dan opgeven bij de
volgende ouders:
Voor de ouders van de kinderen van groep 5-6: Natasja Dijksterhuis (moeder van Wessel)

Voor de ouders van de kinderen van groep 7-8: Trea de Boer (moeder Marten-Jan en
Gerda)
We vertrekken kort na 9.00 uur richting Drachten en we verwachten zo rond 11.00 uur weer
bij school terug te zijn. Alvast bedankt voor uw aanmelding!
Fietsencontrole groep 5 t/m 8
Op maandag 28 november komen er vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland uit
Grootegast bij ons op school voor de actie fietsencontrole. Deze mensen komen om 11:00
uur de fietsen controleren van de kinderen van groep 5 t/m 8. De kinderen krijgen deze week
een brief mee waarop alle controlepunten worden genoemd zodat u direct kunt kijken of de
fiets van uw zoon/dochter nog in orde is.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Klassenouder
Wij hebben een nieuwe klassenouder! Trea de Boer, moeder van Marten-Jan en Gerda, is
klassenouder van groep 7/8 voor dit schooljaar. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Bedankt,
Trea!
Websites om te oefenen met citotoetsen
Vrij snel na de kerstvakantie starten we met het afnemen van de M-toetsen van Cito. De
uitslagen van deze toetsen worden ingevuld in de plaatsingswijzer van de leerlingen. Dit zijn
dus belangrijke toetsen! Aan de hand van de volgende websites kunnen de kinderen ook
thuis oefenen met de vraagstelling. Het is raadzaam om hiermee aan de slag te gaan. Niet
alleen voor de kinderen van groep 8, maar zeker ook voor de kinderen van groep 7!
http://www.kids4cito.nl/index.html
http://www.redactiesommen.nl/index.html
Kinderdichtverkiezingen
Op vrijdag 18 november hebben wij een kinderdichter in de klas. André Degen,
professioneel dichter, komt vanaf 12:30 uur een workshop geven. Deze workshop is
onderdeel van de Kinderdichterverkiezing van Grootegast. De kinderen schrijven een
gedicht dat mee wordt genomen door de dichter. Een voorjurering bepaalt wie de finalisten
zijn, zij worden uitgenodigd voor de finale, die begin februari plaats zal vinden.
Op de volgende website is te zien wat dit project inhoudt: https://vimeo.com/98328804
Sprookje
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, gaan we volgende week donderdag, 24 november, naar
het Sinterklaas sprookje in De Lawei in Drachten. We hopen dat we voor die ochtend
genoeg vervoer hebben. Als u die ochtend kunt rijden, wilt u zich dan opgeven bij de
volgende ouders:
Voor de ouders van de kinderen van groep 5-6: Natasja Dijksterhuis (moeder van Wessel)
Voor de ouders van de kinderen van groep 7-8: Trea de Boer (moeder Marten-Jan en
Gerda)
We vertrekken kort na 9.00 uur richting Drachten en we verwachten zo rond 11.00 uur weer
bij school terug te zijn. Alvast bedankt voor uw aanmelding!
Fietsencontrole groep 5 t/m 8
Op maandag 28 november komen er vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland uit
Grootegast bij ons op school voor de actie fietsencontrole. Deze mensen komen om 11:00
uur de fietsen controleren van de kinderen van groep 5 t/m 8. De kinderen krijgen deze week
een brief mee waarop alle controlepunten worden genoemd zodat u direct kunt kijken of de
fiets van uw zoon/dochter nog in orde is.

Uitnodiging Voorlichtingsavond CSG Liudger, locaties Drachten
Op maandag 21 en woensdag 23 november 2016 organiseert CSG Liudger, locaties
Drachten, een voorlichtingsavond voor ouders en/of verzorgers van leerlingen uit groep 8.
Wij informeren u over wie wij zijn en wat CSG Liudger, locaties Drachten leerlingen biedt op
het gebied van onderwijs en begeleiding. Tijdens de informatierondes in kleinere groepen
hopen we zo goed mogelijk te kunnen inspelen op vragen die bij de bezoekers leven.
Waar: havo/vwo-locatie Raai, CSG Liudger (Leerweg 1, Drachten)
Tijd: Inloop vanaf 19.15 uur, start van het programma om 19.30 uur
Voor de voorlichtingsavonden verzoeken wij u om u vóór 17 november online in te
schrijven via deze link: Schrijft u via deze link in voor de voorlichtingsavond
Meer informatie over de voorlichtingsavonden vindt u
op www.csgliudger.nl/voorlichtingsavonden-en-open-huis/.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Bas van Rooij, teamleider onderbouw
locatie Raai, bereikbaar via tel.nr. (0512) 30 57 00.

BERICHT VAN DE OR / MR
Team, ouders en leerlingen hebben elkaar nodig om er samen voor te zorgen dat de school
goed draait! Ieder heeft daarin zijn taak en verantwoordelijkheid.
U kunt als ouder meepraten over het beleid van de school, zoals de plannen en de inzet van
de formatie. Daarvoor kunt u zitting nemen in de medezeggenschapsraad.
U kunt als ouder meehelpen om activiteiten te organiseren, het team te ondersteunen bij
organiseren van zaken, en de financiën te beheren vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas. Hiervoor kunt u zitting nemen in de Oudervereniging.
Op dit moment zoekt zowel de OR als de MR nieuwe leden. Binnen de OR zitten veel leden
die volgend schooljaar uit deze commissie zullen stappen. Daardoor zijn we op zoek naar
meerdere kandidaten. Niet iedereen hoeft direct dit schooljaar aan te sluiten.
Er zijn inmiddels twee ouders bereid gevonden om in de OR plaats te nemen.
Hier zijn we heel blij mee! Nicolien Groen en Claudia van Zanten zullen dit schooljaar alvast
meedraaien en volgend schooljaar officieel plaatsnemen in de OR.
Binnen de MR is er één plaats vacant.
Maar wie wil de OR (eventueel volgend schooljaar) of de MR nog meer komen versterken?
Voor vragen en opgave kunt u terecht bij Tamara de Haan. U kunt even binnenlopen op
maandag/woensdag of mailen/bellen: directie.kompas@westerwijs.nl , 06-46561059.

ALGEMENE BERICHTEN
Jumbo actie
Alle (groot) ouders, kinderen en anderen
die zo hard voor ons gespaard hebben:
Hartelijk bedankt!! We hebben een
cheque van € 222,19 gekregen, waar we
mooie dingen voor school van kunnen
kopen.
We bedanken de Jumbo ook voor deze
prachtige cheque!

Sinterklaasnieuws Plaatselijk belang
SINTERKLAASINTOCHT 26 NOVEMBER
2016
De pieten zoeken naar Sinterklaas, zou het ze
lukken Sinterklaas weer terug te vinden?
Op zaterdag 26 november 2016 komt de Sint
weer in Opende, dit keer komt de Sint aan om
9.30 uur bij PrintBizz! Onder begeleiding van
Crescendo gaat Sinterklaas eerst een tochtje
door het dorp maken. De Sint wordt ongeveer
om 10.00 uur bij het Barontheater verwacht.
Bij de Poiesz te Opende liggen kleurplaten klaar, de drie mooiste, leukste kleurplaten krijgen
een klein cadeautje, deze worden uitgereikt tijdens de Sinterklaasviering. De kleurplaten
kunnen tot 23 november bij de Poiesz worden ingeleverd.
Alle kinderen t/m 8 jaar zijn welkom.
Verzoek aan ouders met kleine kinderen: buggy’s en kinderwagens kunt u parkeren in de
foyer van het Baron Theater
Van de Kerstcommissie (herhaling)
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.
Zondag 27 november in het BaronTheater in Opende
Sinterklaasvoorstelling van Blinder “De Moor”
Sinterklaas & De Moor hebben sinds mensenheugenis een bijzondere
vriendschap en de Moor is het kapitaal achter Sints jaarlijkse bezoek aan
Nederland. Eens in de 100 jaar komt ''De Moor'' op werkbezoek. Deze
mysterieuze Moor controleert dan of het geld wat hij jaarlijks aan de Sint
schenkt wel op de juiste wijze wordt besteed. Het is dus een drukte van
belang in Sints pakhuizen, want alles dient tip-top in orde te zijn. (laten
ze nou net dit jaar last hebben van een muizenplaag ). Wanneer de Moor
aankomt in Nederland blijft er 1 grote vraag over; Waar is Sinterklaas?
Aanvang: 14.30 uur

Entree: € 5,00

Speelduur: 45 minuten

Nieuws van muziekschool

Week van de open muzieklessen van Stichting Muziekonderwijs Grootegast

28 november t/m 2 december 2016
Vakgebieden: Algemene Muzikale Vorming (AMV), Hout—en koperen blaasinstrumenten, Toets– en
snaarinstrumenten, Slagwerk en Zang.
Heeft uw kind en/of u zelf belangstelling voor muziekles, bezoek dan onze open lessen in de
bovengenoemde week. Verdere informatie vindt u op: www.muziekonderwijsgrootegast.nl en op de
facebookpagina van Stichting Muziekonderwijs Grootegast.
Jappie Kuipers (coördinator SMG)

