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Kerstcircuit.
Kerstviering op school van 17:00 tot 18:30 uur
Groep 5 t/m 8 vrijdagmiddag vrij.
Kerstvakantie
Activiteiten jeugd (Grootegast in Beweging). Zie nieuwsbrief vorige week.
Vrije dag voor groep 1 en 2
Hoofdluiscontrole
Hercontrole fietsen

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Leerkrachten groep 7/8
Na de Kerstvakantie komt juf Merel Dijkstra werken op onze school. Zij zal op de maan- en
dinsdagen werkzaam zijn in groep 7/8. Juf Laura neemt dan de overige lesdagen voor haar
rekening. Juf Amarins maakt haar stage af tot half januari en kan Merel nog even op weg
helpen met betrekking tot de routines en werkwijzen.
We zien in Merel een deskundige betrokken collega en wensen haar veel werkplezier bij ons
op obs Het Kompas!
Even voorstellen...
Hallo,
Mijn naam is Merel Dijkstra
en ik ben 26 jaar.
De afgelopen jaren heb ik al veel ervaring op allerlei scholen
mogen opdoen.
Vorig jaar heb ik met groep acht alle bijzondere dingen
meegemaakt die horen bij het laatste jaar van de basisschool.
Van stress voor de eindtoets, tot (ont)spanning op schoolkamp,
van oriëntatie op middelbare scholen tot schitteren tijdens de
musical.
Dit jaar ben ik werkzaam op De Borgh in Zuidhorn waar ik op woensdag en donderdag les
geef aan groep 7.
Het eerste gedeelte van dit jaar heb ik hier ook gewerkt als Remedial Teacher, waarbij ik
leerlingen (en leerkrachten) ondersteunde bij allerlei vakken en vaardigheden.
Ik ben enthousiast om na de vakantie op de maandag en dinsdag te beginnen in groep 7/8
naast Laura!
Fijne dagen en tot na de vakantie!
Vriendelijke groet, Merel Dijkstra

NIEUWS ALGEMEEN

Uitnodiging
Op donderdagmiddag 22 december verwachten wij U en de kinderen om 17.00 uur op het
schoolplein. Voordat de kinderen naar binnen gaan, zingen we buiten met ons allen een
aantal kerstliedjes. We beginnen stipt om 17.00 uur, dus wees op tijd. Het optreden wordt
muzikaal begeleid door juf Frieda, Jade, Amarins, Henny en Emma.
Hierna gaan de kinderen naar binnen om in hun eigen lokaal te genieten van een gezellige
kerstmaaltijd.
De kinderen moeten voor deze maaltijd op donderdagochtend een bord, beker en bestek
mee naar school nemen (de leerlingen van groep 5 t/m 8 ook een soepkom).
Vanaf 18.15 uur staat er een hapje en een drankje voor U klaar en wanneer de maaltijd
van de kinderen is afgelopen (rond 18.30 uur), kunt U uw kind uit de klas halen, waar U ook
de tentoongestelde kerstknutselwerkjes kunt bekijken.
We hopen ook dit jaar weer op een gezellige kerstviering!
Kerstknutselcircuit
Vanochtend was er een geslaagd
Kerstknutselcircuit! Leerkrachten,
hulpouders en leerlingen hebben
genoten. Er was van alles te doen en
te maken. Creatieve, mooie knutsels,
lekkere baksels enz. De sfeer was
gezellig en relaxed. Hulpouders
bedankt! De foto’s worden snel op de
website geplaatst.

Sprookje
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben afgelopen vrijdag genoten van het sprookje "De
magische droom" in Leek. We willen de ouders die voor het vervoer hebben gezorgd, hierbij
heel hartelijk bedanken.
Hercontrole fietsen
Op dinsdag 17 januari 2017 kunnen de fietsen van de kinderen van de bovenbouw
opnieuw worden gekeurd. Dit geldt alleen voor afgekeurde en vergeten fietsen. Er zullen
deze dag opnieuw mensen van het VVN aanwezig zijn. Om er samen voor te zorgen dat
ieder kind een veilige fiets heeft, willen we u vragen om de fiets nog een keer goed te
controleren voor deze hercontrole.

Wij wensen iedereen een hele goede Kerstvakantie!

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Thema Kerst
In groep 1 hebben wij het boek: 'De kleine kerstboom' gelezen. Het gaat over een
kleine kerstboom die alleen overblijft. Alle grote kerstbomen zijn al verkocht en er is
niemand die hem komt halen... Uiteindelijk wordt hij gekocht door... de Kerstman!
Het is nu een echte Kerstman-kerstboom. In de klas doen we veel activiteiten rond
dit boek.
Beterschap
Robin Westerhof uit groep 1 ligt in het ziekenhuis. Lieve Robin, wij wensen jou van
harte beterschap en hopen dat je snel weer naar huis mag.
Zwemdiploma
Lana heeft haar diploma B gehaal. Van harte gefeliciteerd, meid! Goed gedaan!
Plastic tassen
Vrijdag krijgen de kinderen hun gemaakte Kerstwerkjes mee naar huis. Wilt u da een plastic
tas meegeven, zodat u de werkjes mooi thuis krijgt? En als u thuis nog plastic tassen over
heeft, dan willen wij ze graag hebben.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Zenaide Teixera de Sousa is deze week opgenomen in het ziekenhuis in Drachten. We
wensen haar beterschap en hopen, dat ze gauw weer opknapt.
Groep 4
Spelling
Na de vakantie starten we met woordpakket 11, dit gaat over woorden met -aai, -ooi en oei.
Rekenen
We zijn bezig met klokkijken: kwart voor en kwart over, maar ook Hoe laat is het over een
kwartier? Voor sommige leerlingen nog best moeilijk. Willen jullie hier thuis ook mee
oefenen?

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Deze week leren de kinderen van groep 5 hoe ze getallen tussen de 100 en 1000 van
elkaar af moeten trekken. Het gaat om sommetjes als 345 - 133.
Groep 6 is deze week bezig met het optellen van geldbedragen.
Taal
Groep 5 leert eind deze week hoe je de hoofdgedachte uit een verhaal haalt, en de kinderen
leren verbanden herkennen in een informatieve tekst. Groep 6 gaat luisteren naar een
informatieve tekst. De kinderen geven daarna hun mening over die tekst en moeten die
mening uitleggen (beargumenteren).
Spelling
Eind deze week ronden we woordpakket 11 af met een dictee, en na de vakantie starten we

met woordpakket 12. Op de site kunt u zien om welke woorden het gaat en welk
spellingsprobleem dus aan de orde gaat komen.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Data:
Maandag 16 januari
Dinsdag 17 januari
Woensdag 18 januari

Wilgenknotten NDCE
Herkeuring fietsen
Afscheid juf Amarins

Huiswerk
Op vrijdag 13 januari leveren de kinderen hun werkstuk in. Voor de beoordeling hanteren
we de lijst die de kinderen in oktober hebben mee gekregen naar huis. Op deze dag hebben
de kinderen ook een toets van aardrijkskunde en topografie. De leerstof daarvoor hebben
de kinderen als huiswerk meegekregen.
Engels
Na de kerstvakantie gaan we van start met een nieuwe methode voor Engels. We vinden het
belangrijk dat de kinderen niet alleen hun Engelse woordenschat uitbreiden, maar ook dat
we op de basisschool een basis kunnen leggen voor grammaticale kennis. De methode
gaan we voorlopig gebruiken als proef. Als dit bevalt, kunnen we besluiten dit voort te zetten.
Op deze website vindt u meer informatie: http://www.groove.me/
Cito toetsen
In week 3 (vanaf maandag 16 januari) van het nieuwe jaar starten we in groep 7/8 met het
afnemen van de cito-toetsen. Deze toetsen geven heel duidelijk de ontwikkeling van de
kinderen weer. Het is daarom belangrijk dat de kinderen goed uitgerust en fit op school
komen.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
De tocht is ongeveer 3 ½ kilometer, dus ook
geschikt voor kinderen
Kosten: volwassenen € 3,-, kinderen €1,50
Dit is inclusief een met kaarslicht verlichte
route, muziek een warm hapje en drankje.
Ga zelf ook verlicht! Neem een lampion of
lampje mee en draag een veiligheidvestje,
Deelname is op eigen risico.

