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

Facultatieve oudergesprekken
Sinterklaasvoorstelling in de Lawei (groep 5 t/m 8)
Fietscontrole (groep 5 t/m 8)
Sinterklaasfeest
Screening GGD voor groep 2
Sprookje in Leek voor groep 1 t/m 4
GGD voor groep 7
Kerstviering op school

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Obs Het Kompas in actie…….Dozenactie “Vredesknuffels”
De eerste dozen zijn binnen!
Maar er kunnen er nog veel meer bij!
Het is fijn dat er hele dozen worden ingeleverd, maar er is óók de
mogelijkheid om een plastic zak in te leveren. Met 4 plastic
zakken vullen we dan een doos. Denkt u ook aan de mogelijkheid
om samen met anderen een doos te vullen. U ontvangt nogmaals
de informatiebrief samen met deze Nieuwsbrief.
U helpt toch ook mee om zoveel mogelijk Syrische kinderen blij te
maken?
@ In Syrië kan het in de winter vooral ’s nachts erg koud zijn. Het
is dan ook fijn dat er in de dozen warme (2e hands)kleding zit.
@ In Nederland vieren we straks de verjaardag van Sinterklaas.
Veel kinderen krijgen dan cadeautjes. Met deze actie geven we
ook de Syrische kinderen iets te spelen en/of te knuffelen.
@ We zeggen vaak ‘samen spelen, samen delen’. Met deze actie delen onze kinderen
goederen en speelgoed met kinderen op afstand. Kinderen die in vergelijking met onze
kinderen in een erbarmelijke onveilige situatie (over)leven.
Extra margedagen in 2017
O.a. vanwege teamscholing en bijeenkomsten voor schoolontwikkeling zijn er een aantal
extra margedagen ingeroosterd in 2017:
Maandag 09 januari 2017
Woensdag 8 februari 2017
Dinsdag 6 juni 2017
Maandag 12 juni 2017
Woensdag 5 juli 2017

Groep 1/2 leerlingen vrij.
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij

Leerplicht en verlof
Leerlingen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat leerlingen dan alle schooltijden op
school zijn. Mocht het voorkomen dat dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, dan kunt
u een verzoek indienen voor verlof of toestemming vragen.
Hoe doet u dat?
Medische bezoeken kind (o.a. huisarts/tandarts/ziekenhuis)
Bijzondere familieomstandigheden (o.a overlijden)

Mail/briefje naar leerkracht
Mail/telefonisch contact
directie vd school
Directie.kompas@westerwijs.nl

Extra verlof (o.a. huwelijksfeest)

Verlofformulier indienen bij
directie vd school

Voor extra verlof houden wij ons aan de wettelijke bepalingen en richtlijnen. Op de website
vindt u een verlofformulier en een toelichting. Het ingevulde verlofformulier kunt u indienen
bij de directie van de school (minimaal 4 weken vòòr de aangevraagde verlofdatum). Zij zal
het verlof wel of niet toekennen. De wettelijke bepalingen en richtlijnen zijn daarbij leidend. U
krijgt dan het verlofformulier met de beslissing weer terug.
We stellen het zeer op prijs dat medische bezoeken aan huisarts, tandarts, ziekenhuis
zoveel mogelijk buiten schooltijd plaatsvinden. Mocht het toch onder schooltijd vallen, wilt u
dan toestemming vragen via de mail of via een briefje aan de leerkracht?
Zijn er andere familie-omstandigheden, waarvoor u toestemming tot verlof wilt vragen?
Dan kunt een mail sturen of telefonisch contact zoeken met de directie.
Bij ongeoorloofd verzuim is de school verplicht om dat te melden bij Bureau Leerplicht Blok
Westerkwartier.

NIEUWS VAN DE BINDING
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom
Vandaag is Skye Jansen 4 jaar geworden, ze heeft haar verjaardag bij ons op school
gevierd. De afgelopen weken heeft ze al enkele dagdelen meegedraaid om te wennen en nu
komt ze elke dag. Skye van harte welkom, we wensen je een fijne en leerzame tijd toe op
Het Kompas!
Sinterklaas
In groep 1 willen we graag een bakkershoek inrichten. Hebben jullie thuis nog wat spullen
die hier goed bij passen (speelgoedtaartjes, deegrollertjes enz.), dan zouden we het leuk
vinden om die te gebruiken. Ook zouden we graag nog wat speelgoedfolders willen, zodat
we verlanglijstjes kunnen maken. Alvast bedankt!
Ook in groep 2 wordt er natuurlijk gewerkt over Sint en zijn
Pieten. We zijn volop aan het rijmen en deze week komt de letter
p van piet in de lettermuur. Ook wordt er prachtig gebouwd in de
bouwhoek. Zo werd er vandaag een stoomboot gebouwd en stond
“Dieuwertje Blok met microfoon” klaar om iedereen te
verwelkomen.

Ook willen we graag pepernoten bakken op school, maar we hebben geen oven… Is er een
ouder die volgende week de pepernoten thuis voor ons kan bakken? Of misschien mogen
we een oventje lenen?

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Rekenen in groep 4
We hebben bijna blok 2 afgerond, volgende week volgt de toets.
De leerlingen beginnen al te wennen aan het stramien van de tafels. We hebben nu allemaal
de tafel van 10 en 1 opgezegd. Volgende week gaan we door met de tafel van 2, het wordt
dus al een beetje moeilijker. Op maandag wordt de tafel overhoord, thuis even oefenen helpt
om de tafel vlot te kunnen opzeggen.
Taal en spelling
Bij beide vakgebieden hebben we de signaleringstoets afgerond. Nu gaan we oefenen met
de dingen, die nog lastig waren, zodat we volgende week bij de controletoetsen goed uit de
voeten kunnen.
Spelling kan ook thuis worden geoefend. De woordpakketten 5 t/m 8 staan op de
site. http://www.hetkompas-opende.nl/Groepen/Groep4/Woordpakketten.aspx

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Stagiaire
Met ingang van maandag jongstleden loopt Janet Witteveen stage bij ons in de groep. Zij is
een tweedejaars studente aan de PABO van de Hanzehogeschool in Groningen. Janet is
op maandag en dinsdag aanwezig. Eerder dit schooljaar liep ze stage bij ons op school in de
onderbouw.
Aardrijkskunde
De kinderen hebben allemaal de toets gemaakt en krijgen donderdag te horen (en te zien)
hoe ze die toets hebben gemaakt.
Spelling
Begin deze week hebben de kinderen het signaleringsdictee gemaakt. Donderdag krijgen de
kinderen het mee naar huis. Het kan zinvol zijn om thuis nog even met de woordpakketten 5
t/m 8 te gaan oefenen. Begin volgende week volgt dan het controledictee.
Taal
Bijna alle kinderen hebben inmiddels de signaleringstoets gemaakt van blok 2. Deze week
en begin volgende week zijn we aan het werk met R(remediërende-) werkbladen en/of
H(herhalings-) werkbladen. Begin volgende week volgt dan de controletoets.
Rekenen
Deze week heeft groep 5 e.e.a. geleerd over wegen. Met behulp van verschillende
weegschalen hebben ze eerst het gewicht geschat van bepaalde voorwerpen en vervolgens
gekeken wat het werkelijke gewicht was. Meester Hans Peter moest tenslotte even op de
personenweegschaal. Amarins had zijn gewicht heel goed geschat.....
Groep 6 kreeg dinsdag les van juf Janet. De kinderen hebben geleerd hoe je handig
totaalbedragen kunt schatten en hoe je geldbedragen kunt optellen.
Beide groepen zijn aan het eind van blok 2 en aan het eind van deze week volgt rekentoets
2.

Fietsencontrole groep 5 t/m 8 (herhaling)
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
Zo, de toetsen zijn bijna achter de rug! Afgelopen week is er flink getoetst en wat is er goed
gewerkt! Wat betreft spelling en taal hebben we blok 2 afgerond. Rekenen wordt deze week
afgerond en dan beginnen we volgende week aan blok 3. Hier gaan wij komende periode
aan werken:
Taal
Groep 7 gaat in blok 3 aan de slag met de volgende onderwerpen:
- Het leren van nieuwe woorden met woordenschat;
- Het leren herkennen en gebruiken van directe en indirecte reden;
- Het gebruiken van eigen voorkennis en voorspellen hoe een verhaal afloopt;
- Het leren schrijven van een dialoog.
Groep 8 gaat aan de slag met:
- Het leren van nieuwe woorden met woordenschat;
- Het leren herkennen en benoemen van de persoonsvorm en het onderwerp in een
zin met ‘het’ en ‘er’;
- Het ontleden van zinnen in zinsdelen;
- Het leren maken van een goede opbouw voor een monoloog.
Spelling
Groep 7 gaat in blok 3 aandacht besteden aan:
- Het leren schrijven van de verleden tijd van sterke werkwoorden (woordpakket 9);
- Het leren schrijven van woorden waarin je /s/ hoort, maar een c schrijft (woordpakket
10);
- Het leren schrijven van woorden waarin je /k/ hoort, maar een c schrijft (woordpakket
11;
- Het leren schrijven van verkleinwoorden van woorden die eindigen op a, o, e en u
(woordpakket 12).
Groep 8 gaat aan het werk met:
- Herhaling van het voltooid deelwoord van het zwakke en sterke werkwoord
(woordpakket 9);
- Het leren schrijven van woorden waarin je /oe/ hoort, maar ou schrijft (woordpakket
10);
- Het leren schrijven van samenstellingen waarin twee medeklinkers (bijna) hetzelfde
klinken of waarin je een medeklinker (bijna) niet meer hoort (woordpakket 11);
- Het leren schrijven van woorden met het koppelteken (woordpakket 12);
Rekenen
Groep 7 gaat in blok 3 de volgende zaken behandelen:
- Rekenen met korting in percentages en prijs;
- Cijferend vermenigvuldigen en delen van getallen boven de 100;
- Handig uitrekenen van sommen met meer dan twee getallen (5 x 7 + 8, 128 + 60 +
40);
- Rekenen met tijd (aankomst- en vertrektijden, reistijd)

-

Het berekenen van oppervlakte- en inhoudsmaten;

Groep 8 zal in blok 3 de volgende zaken leren:
- Rekenen met breuken, met name vermenigvuldigen en delen;
- Het vergelijken van procenten, kommagetallen en breuken;
- Het berekenen van oppervlakte- en inhoudsmaten;
- Het benzineverbruik berekenen a.d.h.v. verhoudingstabellen;
- Het berekenen van gemiddelden;
- Het aflezen van verschillende grafieken (bevolkingspiramides, lijngrafieken,
staafgrafieken, cirkeldiagrammen).
Fietsencontrole
Op maandag 28 november hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 om 11:00 uur
fietsencontrole. De kinderen hebben vorige week een brief meegekregen. Daar op staan alle
controlepunten genoemd zodat u deze week nog kunt kijken of de fiets van uw zoon/dochter
nog in orde is.
Voorlichtingsavond Drachtster Lyceum
Een bericht vanuit het Drachtster Lyceum:
Wij verwelkomen u graag op onze voorlichtingsavond op 28 november om u alles te
vertellen over Het Drachtster Lyceum. Voor info en aanmelding gaat u naar de speciale
website voor leerlingen groep 8 en hun ouders/verzorgers, www.singelland-talent.nl. Tot
ziens!

BERICHT VAN DE OR / MR

ALGEMENE BERICHTEN
Bruna
Van de Bruna-actie tijdens de Kinderboekenweek hebben we drie
prachtige boeken kunnen kopen. We bedanken de ouders die de
bonnetjes op school hebben ingeleverd en ook de Bruna in
Surhuisterveen voor hun bijdrage aan deze boeken.

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
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)

