NIEUWSBRIEF OBS HET KOMPAS
NR. 19/ 2016-2017
Verbindingsweg 4
9865 TE Opende
tel. 0594-659522
kompas@westerwijs.nl

AGENDA (ALGEMEEN)
19 januari
23 januari
26 januari
6 februari
8 februari
9 februari
13 februari
15 februari
15,16 februari
14 en 16 februari
16 februari
17 februari
18 t/m 26 februari

Voorstelling Nest voor groep 1 en 2
Extra hoofdluiscontrole
VO oriëntatiemiddag voor groep 8
Voorstelling De tour van Fien voor groep 5 en 6
Margedag; alle leerlingen vrij.
Definitieve adviesgesprekken 8 (ouders èn leerlingen)
Rapporten mee
Schoolkorfbaltoernooi
Juf Laura afwezig. Meester Michiel de Jong valt in.
Contactavonden groep 1 t/m 7
Open Dag (nieuwe leerlingen) 9.00-11.30 uur
Margedag Westerwijsscholen; alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Afscheid juf Amarins
Vandaag heeft juf Amarins haar lestaken in groep 7/8 afgerond. Ze heeft haar stageperiode
erop zitten en gaat terug naar haar eigen opleiding om haar studie af te ronden. Ze zal nog
wel de oudergesprekken voeren van de leerlingen van groep 7. We willen haar heel hartelijk
bedanken voor haar inzet en bijdrage die ze heeft geleverd. En natuurlijk wensen we haar
veel succes met de laatste loodjes van haar studie!
Inval
Een aantal leerkrachten is geveld door de griep. We doen onze uiterste best om goede inval
te regelen en het liefst ook hetzelfde gezicht. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Natuurlijk
doen we alle moeite om de invallers te ondersteunen en vragen uw begrip voor deze
situatie.
Formatie
Met ingang van maandag 6 februari wordt groep 1/2 in de ochtend gesplitst in groep 1 en
groep 2. Groep 1 krijgt die ochtend les van juf Janine. De leerkracht voor groep 2 is nog niet
bekend.
In de middag gaan we groep 2 combineren met groep 3. Daar is dan juf Grietje en zij wordt
ondersteund door een stagiaire.
Met ingang van vrijdag 10 februari wordt groep 3/4 extra ondersteund. Juf Francisca ruilt
haar werkdag van de woensdag naar de vrijdag. Zij gaat dan de vrijdagmorgen als
onderwijsassistente juf Joke ondersteunen in groep 3/4.
De bovenbouw (vooral groep 7/8) krijgt ondersteuning van juf Francisca op dinsdag en
donderdag.

NIEUWS ALGEMEEN
Data oudercontactavond(en)
Zoals u in de agenda kunt zien, zijn de contactavonden gepland. Alle ouders krijgen
binnenkort het rooster toegestuurd.
De contactavond voor de ouders en de leerlingen van groep 8 zijn op een aparte avond. Juf
Laura is in de laatste week voor de voorjaarsvakantie namelijk afwezig.
Cursus “Kinderen van gescheiden ouders”
Gelijk met deze Nieuwsbrief ontvangt u een brief waarin een cursus wordt aangeboden voor
kinderen van gescheiden ouders uit de groepen 4/5/6.
Schoolkorfbaltoernooi
Woensdagmiddag 15 februari wordt van 13.00 tot 16.00 uur het schoolkorfbaltoernooi
gehouden in de sporthal in Opende. Wij nemen dit jaar met twee teams aan dit toernooi
deel. We vinden het erg leuk als er kinderen van onze school en ouders komen kijken!

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Ook deze week werken wij over tijd en klokken. Er zijn een aantal hele mooie klokken
meegenomen door de kinderen. In groep 2 is de letter t van tijd en tweeduizendzeventien
aangeboden. Ook zijn we begonnen met het afnemen van de Cito toetsen (op de jongsten
na). De meeste kinderen vinden het leuk om te werken in het boekje.
De kleuters maken de toetsen Taal en Rekenen voor Kleuters. Morgen gaan we naar de
voorstelling “Nest”. In de klas bereiden we ons daar ook op voor door gebruik te maken van
de bijgeleverde activiteiten. We hebben er zin in!
Deze week konden we lekker spelen in de sneeuw!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Volgende week starten we met de Cito-toetsen, de toetsen worden verspreid over twee
weken afgenomen.
Groep 4
Spelling
We zijn al weer bezig met het laatste woordpakket van blok 3. In woordpakket 12 werken we
aan de spellingsregel eind -d. We leren woorden schrijven die eindigen op een -d bijv. hond.

Hoor je /t/ aan het eind van een woord? Let dan op! Maak het woord langer.
Hoor je /d/ in het lange woord? Schrijf d.
Rode mapjes
Willen de leerlingen die nog een rood mapje met toetsen thuis hebben, dit weer mee naar
school nemen?

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Spelling
Beide groepen hebben maandag het signaleringsdictee gemaakt en dinsdag hebben ze het
mee naar huis gekregen. Begin volgende week volgt dan het controledictee. Deze week zijn
de kinderen bezig met de R(remediërende)-bladen of met de H(herhalings-) bladen.
Taal
Groep 5 heeft dinsdag de signaleringstoets van taal gemaakt. De rest van de week gaan de
kinderen bezig met R- en/of H-bladen. Groep 6 maakt donderdag de signaleringstoets en
gaat met ingang van vrijdag bezig met de R- en/of H-bladen. Voor beide groepen volgt dan
volgende week de controletoets.
Rekenen
Groep 5 is bezig geweest met inhoud. De kinderen hebben onder andere geleerd dat 1 liter
evenveel is als 1000 ml. Verder gaan de kinderen aan de slag met optellen en aftrekken tot
1000. De kinderen van groep 6 leren een volgende stap op weg naar cijferend optellen en
zij leren deze week vermenigvuldigen onder elkaar met hulpsommen.
Natuur
Vorige week hebben de kinderen een start gemaakt met thema 2 van onze natuurmethode.
Dat thema is In weer en wind. Aan de orde komt de grote invloed van de zon op onze
aarde. De zon zorgt voor warmte en licht. En doordat de zon het water en de lucht
verwarmt, ontstaan neerslag en wind. Ook leren de kinderen dat de stand van de aarde
belangrijk is voor het ontstaan van de seizoenen.
Voorstelling voor groep 5 en 6
Maandag 6 februari gaan we naar een voorstelling van het Reuring Theater. De voorstelling
heet De tour van Fien en wordt opgevoerd in CBS De Bron in Marum. De voorstelling begint
om 13.00 uur en duurt tot 13.50 uur. We zoeken natuurlijk ouders die voor vervoer willen
zorgen. Graag even een mailtje of telefoontje. Alvast bedankt!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Afscheid juf Amarins
Vandaag heeft juf Amarins afscheid genomen van groep 7/8. Haar lesgevende taken zitten
erop. We hebben ‘Levend Stratego’ gespeeld in de gymzaal.

VO oriëntatie middag groep 8
Op donderdag 26 januari gaan we met groep 8 naar VO-Surhuisterveen (Singelland). Op
deze middag gaan de kinderen meemaken wat ze allemaal kunnen verwachten op de
middelbare school volgend jaar. We gaan er op de fiets naartoe.
Deze middag is voor alle kinderen van groep 8, ongeacht de schoolkeuze of niveau. Groep 7
blijft deze middag op school.
Adviesgesprekken
De data voor de adviesgesprekken zijn bekend. De ouders van groep 7 worden uitgenodigd
op dinsdag 14 februari. De ouders van groep 8 worden uitgenodigd op donderdag 9
februari voor het adviesgesprek. De kinderen van groep 8 worden ook bij het gesprek
verwacht.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
Activiteit van het Groninger Landschap
Veel vogels en andere dieren willen graag schuilen en broeden in een holle boom. Daar zijn
er te weinig van, Daarom willen wij ze helpen door nestkastjes op te hangen. Maar die
moeten we wel eerst gemaakt hebben.
Wij zoeken hulp hierbij en ook bij het ophangen van de kastjes. Dan kunnen we in mei kijken
of ze gebruikt zijn.
Wil je meedoen? Kom dan op zondagmiddag 29 januari vanaf twee uur naar de
werkboerderij van het Groninger Landschap Hooilanden 12 in Lettelbert
Je mag ook het door jou gemaakte kastje me naar huis nemen, maar dat kost dan wel €5.-.
We maken de kastjes binnen in een schuur. Daar is geen verwarming, dus je moet wel dikke
kleren aantrekken. Tussendoor kun je je opwarmen met een lekkere beker chocolademelk in
een warme kamer.
Deze activiteit is speciaal voor kinderen; ouders of begeleiders mogen wel helpen bij het in
elkaar zetten en ophangen van de kastjes.
Welkom bij het Leekstermeerteam van het Groninger landschap!

