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AGENDA (ALGEMEEN)
16 januari
17 januari
19 januari
8 februari

Hoofdluiscontrole
Hercontrole fietsen groep 5 t/m 8
Voorstelling Nest voor groep 1 en 2
Margedag; alle leerlingen vrij.

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

De kop is eraf! Na de fijne vrije dagen zijn we deze week met frisse moed en
nieuwe energie de 1e schoolweek van 2017 begonnen!

Formatie
In begin van het schooljaar is al gezegd dat de formatie opnieuw bekeken zou worden en
eventueel zou worden aangepast. Er gaat inderdaad het één en ander veranderen, zoals
o.a. de situatie in de gecombineerde groep ½ op de maandag. Volgende week kunt u in de
Nieuwsbrief lezen wat er exact gaat veranderen.
Bedankt!
Er is een groot aantal dozen met bruikbare spullen naar de grens met Syrië gebracht. Ook
obs Het Kompas heeft haar steentje bijgedragen. Daarvoor allemaal hartelijk dank!
Gevonden voorwerpen
In de gezamenlijke ingang van Het Kompas en De Klister liggen nog veel gevonden
voorwerpen. Wilt u nog even een kijkje nemen, dan kan dat nog deze week. Volgende week
gaan de spullen weg.

NIEUWS ALGEMEEN
Terugblik
We kunnen terug kijken op een geslaagde kerstviering. De kerstcommissie en andere
ouders die de kerstmaaltijd hebben verzorgd willen we hartelijk bedanken voor hun inzet.
Zonder de hulp van actieve en betrokken ouders zijn dergelijke activiteiten niet mogelijk.

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.
Cultuurvoorstellingen
In het Westerkwartier is een werkgroep cultuur actief. Deze werkgroep organiseert jaarlijks
(interactieve) voorstellingen voor alle leerlingen van de basisschool. Bij deze voorstellingen
wordt ook een lespakket aangeboden, die wordt gegeven door de eigen leerkracht. De
scholen kunnen van dit aanbod gebruikmaken tegen een geringe betaling.
Onze school doet hier zeker aan mee. Op Het Kompas willen we kinderen een brede
ontwikkeling geven en dan hoort deze kant daar absoluut bij. Culturele activiteiten zijn van
grote meerwaarde voor de creatieve en kunstzinnige ontwikkeling. In de komende maanden
gaan alle groepen om de beurt naar een voorstelling. U wordt via de Nieuwsbrief op de
hoogte gebracht welke groep wanneer en waar naartoe gaat. Groep 1/2 gaat als eerste
volgende week donderdag 19 januari.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Thema
We zijn weer begonnen, na een paar weken vakantie. Deze week en volgende week werken
wij over het nieuwe jaar tijd en klokken. We hebben een mooi verhaal gehoord over Slak die
nog maar nèt op tijd is voor het nieuwjaarsfeest. In de klas zijn we bezig met het knippen
van rondjes om zo Slak te maken. Groep 1 maakt vuurwerk door met knikkers door de verf
te rollen. Erg leuk! Heeft u thuis nog klokken, wekkers, kookwekkers of een ander voorwerp
om de tijd mee te meten? We zouden die graag willen bekijken!
Theatervoorstelling
Donderdagochtend 19 januari gaan we naar de Jan Kuipersschool in
Grootegast om de voorstelling ‘Nest’ van Theater Krijt bij te wonen.
'Nest' gaat over de vogels Ooi en Vaar. Zij werken al jaren in een
dierenbezorgservice en bezorgen elk jong dier bij de juiste ouders. Tot er
op een dag een dier bij hen belandt, dat ze nog nooit hebben gezien…..
Het huilt, kraait en heeft een luier om. Het lust geen wormen en vliegen
kan het al helemaal niet. Voor Ooi en Vaar maakt dat niets uit. Ze
vormen met hun nieuwe aanwinst een warm nest. Maar dan melden de
echte ouders zich. Waar blijft hun kind?
Onze klassenouders hebben het vervoer zo goed als rond. Hartelijk dank
allemaal!. We realiseren ons dat het kort dag is, maar we kregen deze
datum pas afgelopen maandag door.
Vervanging
Dinsdag 17 januari is juf Feikje uitgeroosterd voor ICT zaken. Juf Henny Kammenga geeft
deze dag les aan groep 2.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Na een gezellige decemberperiode en een vakantie waarin we allemaal heerlijk konden
uitrusten, gaan we nu weer met frisse moed beginnen aan 2017.

Groep 4 gaat aan de slag met tafelsommen en sommen van erbij en eraf tot 100 en
natuurlijk oefenen we weer nieuwe spellingcategorieën. Aan het eind van de maand staan
de cito toetsen op het programma.
Spelling
Deze week richten we ons op woorden met aai, ooi en oei, we noemen dit "ook zo"
woorden. Telkens wanneer je aaj, ooj of oej hoort, schrijf je aai, ooi en oei.
Lezen
We zijn aan het oefenen met tempo lezen op woordniveau. Dat betekent, dat we proberen
zoveel mogelijk woorden in een minuut te lezen. We doen dit met makkelijke woorden (één
lettergreep en klankzuiver) maar ook met moeilijkere woorden. Thuis oefenen kan ook! Kijk
eens op de site www.neo4tx.nl/flits/ hier kan geoefend worden op verschillende niveaus, dus
je kunt het zo moeilijk maken als je zelf wilt.
Tafels oefenen
Volgende week maandag 16 januari wordt de tafel van 3 overhoord. Willen jullie thuis
hiermee oefenen?

NIEUWS UIT GROEP 5-6
We zijn weer begonnen met een volle klas; gelukkig zijn alle zieken weer beter! Een goed
begin van het nieuwe jaar.
Deze week hebben we een gewoon programma, maar vanaf volgende week moeten er toch
vooral veel toetsen worden afgenomen. We beginnen volgende week met de
signaleringstoets van taal blok 3 en het signaleringsdictee van spelling van blok 3. De week
daarna volgen er dan de controletoets van taal en het controledictee. Ook de rekentoets van
blok 3 wordt dan afgenomen. Daarna beginnen we met de M-toetsing van Cito.
Rekenen
De kinderen van groep 5 leren het aftrekken van getallen tussen de 100 en 1000. Ook leren
ze werken met de maandkalender. Groep 6 maakt de eerste stap naar cijferend
vermenigvuldigen. Zij doen dat door gebruik te maken van splitsend vermenigvuldigen.
Taal
Groep 5 leert wat een voorzetsel is. Zij leren dat er voorzetsels zijn van plaats, maar ook
van tijd. En ze leren hoe je een e-mail schrijft. De kinderen van groep 6 leren informatie
opzoeken in een schema. Verder leren ze 3 manieren om de persoonsvorm in een zin te
kunnen vinden en ze leren hoe je een verslag schrijft.
Spelling
Het laatste woordpakket van blok 3, is woordpakket 12. Groep 5 leert meer woorden
schrijven met ng en nk. Het gaat bijvoorbeeld om woorden als de lieveling en het geschenk.
Groep 6 leert meer verkleinwoorden schrijven die eindigen op -etje. Woorden als het
tongetje en het ballonnetje.
Natuur
Dinsdag hebben de kinderen de toets teruggekregen van natuur en ze hebben die meteen
mee naar huis genomen.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
We hopen dat iedereen een gezellige vakantie heeft gehad. Na twee weken rust gaan we
deze weken weer hard aan de slag!
Cito toetsen
Volgende week (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.
We beginnen maandag met de toets spelling. Het eerste onderdeel van deze toets bestaat
uit een dictee.
Wilgen knotten – fietsen mee!
Op maandag 16 januari gaan de kinderen van groep 7/8 wilgen knotten in Kornhorn. Om
12:30 uur vertrekken we met de fiets naar het Curringherveld. Het kan drassig zijn, we
adviseren daarom om laarzen mee te nemen voor deze dag. Het knotten van de wilgen
duurt ongeveer 1,5 uur. De kinderen zijn om 14:15 uur weer terug op school.
De ouders die meegaan voor de begeleiding zijn:
Ruurd (vader van Marijn)
Willeke (moeder van Jacco)
Helina (moeder van Roos)
Miranda (moeder van Emma)
Pieter of Bouwina (ouders van Maurice en Xander)
Alex (vader van Alwin) / Mattie (moeder van Manon)
Afscheid juf Amarins
“Volgende week is alweer mijn laatste lesweek op Het Kompas. Na een interessant,
leerzaam en ontzettend leuk half jaar in groep 7/8 (en een beetje in 5/6) is het voor mij tijd
om de collegebanken weer op te gaan zoeken en straks in juli af te studeren als juf!
Gelukkig ben ik nog niet helemaal weg, maar heb ik een overgangsperiode. In de komende
weken zal ik mij nog bezig houden met de cito-toetsen en het voeren van de
oudergesprekken van groep 7. Anders zou de overgang van 32 leerlingen naar helemaal
geen leerlingen ook veel te groot zijn..”
Huiswerk
Denkt u nog even aan het inleveren van het werkstuk op vrijdag 13 januari? Ook hebben
de kinderen ’s middags een toets voor aardrijkskunde en topografie.
Mail
Het is nog eventjes wennen, maar juf Laura is op maandag en dinsdag niet meer aanwezig
op school. E-mailberichten (zoals afmeldingen, vragen, etc.) die betrekking hebben op
maandag en dinsdag kunnen vanaf nu gestuurd worden aan m.dijkstra@westerwijs.nl (juf
Merel).
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