NIEUWSBRIEF OBS HET KOMPAS
NR. 20/ 2016-2017
Verbindingsweg 4
9865 TE Opende
tel. 0594-659522
kompas@westerwijs.nl

AGENDA (ALGEMEEN)
26 januari
30 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

VO oriëntatiemiddag voor groep 8
Hercontrole hoofdluis
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. Juf Daphne Klop 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
Overgang digitale werkomgeving
Op donderdag 2 en vrijdag 3 februari gaat de school over naar een andere digitale
werkomgeving. Dat betekent dat er op die dagen beperkt gewerkt kan gaan worden met
digiborden en computers.

NIEUWS ALGEMEEN
Oudercontactavond(en)
Komende vrijdag krijgt u het rooster via de mail toegestuurd.
Hoofdluis
Heeft u behoefte aan informatie over preventie en behandeling op gebied van hoofdluis, dan
kunt u terecht op http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/.
Looproute ouders kleutergroepen
Als u uw kind ‘s morgens in groep 1/2 via de zijdeur naar binnen
brengt, kunt u via de hoofdingang naar buiten lopen. Op die
manier hoeft u niet tegen de stroom van andere leerlingen in weer naar buiten.
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

Vandaag beginnen de Nationale Voorleesdagen. Tijdens deze Nationale voorleesdagen
staat het (voor)lezen centraal. In groep 1 en 2 besteden we aandacht aan het prentenboek
van het jaar 2017: De kleine walvis. Dit boek gaat over een jongetje, genaamd Boy. De
vader van Boy is visser en is elke dag weg. Boy voelt zich soms erg alleen. Na een
stormachtige nacht vindt Boy iets op het strand... Het is een kleine walvis! Boy wil graag
voor hem zorgen, maar vader vindt het toch een beter idee om hem terug te brengen naar
de zee. Samen met zijn vader brengt Boy de walvis terug naar de zee. Wij vinden het een
erg leuk boek! In groep 1 maken we walvissen van klei en kunnen we spelen met dieren in
de watertafel. Ook kunnen we vissen in boten (dozen) die we zelf geverfd hebben.
In groep 2 hangen al prachtige walvissen en wordt er de komende periode vast nog meer
moois geknutseld.
Juf Vera
Vandaag was juf Vera weer even op school.
Ze ging met groep 1 een winterliedje zingen
en speelde daarbij op de gitaar. Daarna
kwam ze natuurlijk ook even op bezoek in
groep 2. We vonden het erg gezellig!!

Schoenendozen voor groep 1
In groep 1 willen we graag kijkdozen maken. Hiervoor hebben wij schoenendozen nodig.
Heeft u nog schoenendozen thuis, dan zouden we die graag willen gebruiken!
Kleding gevraagd
Onze 'ongelukjes-kast' zouden we graag willen aanvullen met jongens- en meisjeskleding.
Heeft u thuis nog kleding die uw kind niet meer past?
Bijvoorbeeld spijkerbroeken, joggingbroekjes, shirts of leggings. Wij zouden het graag willen
hebben!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Veilig Leren lezen in groep 3
Vanaf kern 7 ligt het accent op verschillende woordtypen. Ook nemen we, voorlopig,
afscheid van opa, Kim en Sim. Voor de kernen 7 tot en met 11 zijn de ankerverhalen per
kern geschreven door verschillende schrijvers. Na het ankerverhaal lezen de kinderen in hun
eigen boekje een vervolg hierop.
Thema kern 7: Spannend!
Het verhaal bij deze kern heet ‘Op safari’. In dit verhaal vertelt papa een spannend verhaal
aan de tweeling Diederik en Pieter. Het verhaal gaat over een uitje naar een safaripark dat
bijna verkeerd was afgelopen!

Woorden en uitdrukkingen waaraan we aandacht besteden, zijn onder andere: de angst, het
avontuur, dapper, ik schrik me een hoedje, kippenvel krijgen en verstijfd van schrik.
Woordtypen in kern 7: lezen en spellen
We oefenen nog regelmatig met woorden van één lettergreep die bestaan uit een
medeklinker, een klinker en weer een medeklinker, zoals ‘pauw’, en woorden met alleen een
medeklinker aan het begin of aan het eind, zoals ‘kou’ en ‘eik’. De nieuwe woordtypen in
kern 7 zijn:
 eenvoudige samengestelde woorden, zoals zakdoek;
 woorden van één lettergreep die eindigen op twee medeklinkers, zoals laars;
 woorden van één lettergreep die beginnen met twee medeklinkers, zoals kroon;
 woorden van één lettergreep die beginnen met sch-, zoals schoen;
 woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals ring;
 woorden van één lettergreep die beginnen met een hoofdletter, zoals Pien.
Uw kind hoeft nog niet alles wat het kan lezen ook goed te spellen. Vanaf kern 7 gaat
spelling niet meer gelijk op met lezen. We oefenen wel al met de spelling van de nieuwe
woordtypen.
Rekenen in groep 3
De kinderen oefenen met het maken van sommen t/m 20. Daarbij gebruiken ze de
getallenlijn en het rekenrekje. Het tellen in sprongen van 2 en 5 komt ook aan bod.
Bij het rekenen met geld leren ze te tellen met munten van €1 en €2. Ook de biljetten van €5
en €10 worden gebruikt.
Groep 4
Toetsen
We zijn inmiddels druk bezig met de Cito toetsen, ook volgende week staan er nog een
aantal op het programma. Er wordt hard gewerkt door de leerlingen.
Naast de Cito toetsen is er volgende week maandag het controle dictee over woordpakket 9
t/m 12. Misschien nog even oefenen..... Kijk dan op http://www.hetkompasopende.nl/Groepen/Groep4/Woordpakketten.aspx
Ook is er volgende week de controle toets van taal blok 3. We houden er natuurlijk rekening
mee, dat er ook tijd is voor de nodige ontspanning.
Tafels
We zijn natuurlijk nog steeds bezig met de tafels. Wanneer een tafel binnen 30 seconden
goed wordt opgezegd mag er een sticker worden geplakt. Tot nu toe richten we ons op de
tafels van 1, 2 ,3, 5 en 10. Binnenkort gaan we verder met de tafel van 4.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Citotoetsen
Deze en volgende week worden de Cito M-toetsen afgenomen. Woensdag zijn we
begonnen met deel 1 van de rekentoets en deel 1 van woordenschat.
Ook heeft juf Fransisca bij vrijwel alle kinderen de leestoets DMT (drie minuten toets) en
AVI-toets afgenomen. Naast de andere delen van rekenen en het tweede deel van
woordenschat, wordt ook de toets voor begrijpend lezen afgenomen (2 delen) en die voor
spelling (2 delen).
Rekenen
Alle kinderen hebben dinsdag de methodetoets gemaakt van blok 3. Volgende week gaan
de kinderen aan de slag met R- en/of H-bladen.

Taal
Alle kinderen hebben de controletoets gemaakt van blok 3. Ook hier beginnen we volgende
week met blok 4.
Spelling
Groep 6 heeft het controledictee al gemaakt. Dit dictee is erg goed gemaakt en ook de
lastige werkwoordspelling is verrassend goed gemaakt! De kinderen van groep 5 maken
donderdag of vrijdag het controledictee. Volgende week gaan we dan verder met
woordpakket 13.
Afscheid Juf Janet
Dinsdag heeft Juf Janet afscheid genomen van de kinderen en onze school. Haar stage zit
er op. We haar natuurlijk veel succes bij het vervolg van haar studie.
Theatervoorstelling voor groep 5-6 op maandagmiddag 6 februari
Deze theatervoorstelling vindt plaats in het gebouw van CBS De Bron in Marum en begint
om 13.00 uur en eindigt om ongeveer 13.50 uur.
Tot dusver heeft een (1) ouder zich aangemeld voor vervoer! Als er voor vrijdag 3 februari
niet minstens 4 ouders bij komen, bellen we de voorstelling af. Erg jammer natuurlijk voor de
kinderen.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
In groep 7/8 zijn we nog steeds druk aan de slag met het maken van de cito’s. Maar: wij zijn
al over de helft! Nog een paar toetsen en dan kunnen de hersenen weer een beetje
relaxen…
Taal en spelling
Beide groepen hebben ook voor de taal methode momenteel toetsmomenten. We proberen
dit zoveel mogelijk te spreiden en af te wisselen met de cito toetsen. Hetzelfde geldt voor
spelling. We hebben het eerste werkboek al uit! Volgende week beginnen we aan het
tweede deel.
Rekenen
Ook rekenen loopt tegen het einde van het blok aan. Over 1,5 week komen de rekentoetsen
er weer aan. In de klas zijn we druk bezig om te kijken wat de kinderen nog moeilijk vinden,
dus waar we op in kunnen zetten tijdens de lessen. De kinderen zijn hierin ook vrij om dat bij
juf aan te geven.
Huiswerk groep 8
Terwijl we nog in een cito-periode zitten, zijn we ook al druk bezig met de uitstroom naar het
VO van de leerlingen van groep 8. Om de kinderen meer te laten wennen met de agenda,
gaat deze komende periode meer ingezet worden. In de klas gaan we bespreken hoe een
agenda werkt en op welke manier je deze moet gebruiken. De agenda zal dus ook vaker
mee naar huis genomen worden!
Om de kinderen te leren omgaan met huiswerk, zullen de kinderen binnenkort huiswerk mee
krijgen voor rekenen. Dit wordt ook allemaal genoteerd in de agenda.
Fiets mee groep 8
Groep 8, even een reminder: Morgen gaan we naar het VO-Surhuisterveen. Neem allemaal
de fiets mee! Groep 7 blijft op school met juf Francisca.

