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

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.
Contactavond groep 1 t/m 7
Contactavond voor groep 5,6
Open Dag (nieuwe leerlingen) 9.00-11.30 uur
Margedag Westerwijsscholen; alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Open dag 16 februari
Op donderdag 16 februari is er open dag op zowel het Kompas als de Klister voor ouders
van nieuwe leerlingen van 9.00- 11.30 uur.
Nieuwe leerkracht groep 2
Vanaf maandag 6 februari komt er (elke maandagochtend) een nieuwe leerkracht voor
groep 2. Op dit moment zijn er nog administratieve zaken niet afgerond en kan ik u de naam
van de leerkracht nog niet geven. Op het moment dat er duidelijkheid is, zullen we de
ouders/verzorgers van groep 2 op de hoogte brengen via de mail. De nieuwe leerkracht zal
zich spoedig voorstellen in de Nieuwsbrief.
Invulling margedag
De leerlingen zijn woensdag 8 februari vrij. Het team gaat die dag samen aan het werk. Met
elkaar worden de resultaten bekeken en besproken. We kijken schoolbreed wat gaat goed
en waar zijn de aandachts- en verbeterpunten? Waar gaan we de komende periode mee
aan het werk?

NIEUWS ALGEMEEN
Luizenvrij
Er is de afgelopen maandag géén hoofdluis meer geconstateerd. Het is echter altijd wijs om
af en toe te blijven kammen met een speciale luizen- of netenkam.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Verandering groepsindeling per 1 februari
De komende periode zullen er een aantal nieuwe leerlingen instromen in groep 1. Om alle
kinderen optimaal te kunnen begeleiden en iedereen voldoende aandacht te geven, hebben
we besloten om de 2 oudste kinderen van groep 1 (Ynke en Eline), door te schuiven naar
groep 2. Zo is het leerlingaantal in beide groepen meer evenredig verdeeld. Voor alle
duidelijkheid: deze kinderen blijven in groep 1, maar zitten vanaf vandaag in de klas bij de
kinderen van groep 2.
Welkom
Marin Ytsma is al enkele weken een dagdeel aan het meedraaien in groep 1 om te wennen.
Vanaf volgende week dinsdag komt ze definitief bij ons in de groep. Marin we wensen je een
leuke verjaardag en een fijne en leerzame tijd toe op "Het Kompas".
Thema
Ook deze week werken wij nog over de kleine walvis. In groep 1 wordt het verhaal
nagespeeld op de verteltafel, zijn we aan het experimenteren met drijven en zinken en zijn
we begonnen met het knutselen van kijkdozen. De kinderen van groep 2 zingen een
prachtig lied over het verhaal. Best moeilijk, maar het gaat al heel goed. Via deze link kunt u
het thuis ook zingen:
http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/De%20kleine%20Walvis.mp3
Vandaag hebben we de letter w van walvis geleerd en zijn de letterdoosjes weer mee naar
huis genomen.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Gemma is, afgelopen zondag met haar 24-jarige pony
Pascha, bij de Bixie estafette op Jumping Amsterdam in de
Rai te Amsterdam eerste geworden. Gefeliciteerd Gemma!
Knap gedaan!

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Citotoetsing
De Citotoetsen voor woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en spelling zijn afgenomen.
Ook de DMT en AVI zijn klaar. De resultaten komen in het rapport.
Spelling
Deze week maken we een begin met het nieuwe blok van spelling. Blok 4 begint met
woordpakket 13. Groep 5 leert meer woorden schrijven die eindigen op a, o en u. Het gaat
om woorden als het programma en de farao. Groep 6 leert de verleden tijd van de wij-,
jullie- en zijvorm van werkwoorden schrijven. Het gaat hier om zwakke werkwoorden.

Werkwoorden waarin in de verleden tijd dus geen klankverandering plaatsvindt. Het gaat
bijvoorbeeld om wij haastten en zij besteedden. Moeilijker is jullie schrobden. Om dit goed
te kunnen, moet je eerst het hele werkwoord kennen. Dan de stam bepalen en vervolgens
kijken of de laatste letter van de stam in het 't kofschip (voor de liefhebbers: 't fokschaap) zit.
Ja? Dan komt er achter de ik-vorm te of ten. Zit de letter er niet in, dan komt
er de of den achter de ik-vorm. Weet u het nog? Als het goed is, kunnen de kinderen het
volgende week helemaal aan u uitleggen.
Rekenen
Beide groepen hebben kortgeleden de methodetoets van blok 3 gemaakt en gaan nu aan de
slag met R(remediërende-)- en/of H(herhalings-)bladen.
Taal
Deze week beginnen beide groepen met het nieuwe blok van taal. Groep 5 leert onder
andere om tijdens het spreken te letten op hoe je staat, praat, kijkt en beweegt. Verder leren
ze ook de spanningsopbouw te herkennen in een verhaal. In blok 4 gaat groep 6 aan de
slag met het houden van een monoloog en de kinderen leren vragen te stellen tijdens het
luisteren.
Voorstelling voor groep 5-6
Inmiddels hebben zich gelukkig meerdere ouders gemeld voor het vervoer naar Marum voor
het bijwonen van de voorstelling De Tour van Fien. Deze voorstelling wordt verzorgd door
het Reurink Theater en wordt opgevoerd op maandag aanstaande, 6 februari, in het gebouw
van CBS De Bron in Marum. We vertrekken even na 12.30 uur richting Marum, want de
voorstelling begint om 13.00 uur. Volgens planning is het om ongeveer 13.50 uur afgelopen
en we zullen dan rond 14.15 uur weer terug bij school zijn. Enkele ouders hebben via de
kinderen laten weten dat ze dan wel willen rijden. Toch zou ik graag even een mailtje willen
ontvangen ter bevestiging. Wilt u er dan even bijzetten hoeveel kinderen u kunt vervoeren?
Alvast bedankt. Het mailtje kan naar h.wieringa@westerwijs.nl

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Blits
In groep 8 hebben we vanochtend een pilot-les gehad van een nieuwe methode voor
studievaardigheden: Blits. De lesstof van Blits sluit naadloos aan bij de toetsen van het Cito.
Ze vormen dan ook een perfecte voorbereiding op de Cito-toetsen voor studievaardigheden.
Blits besteedt voornamelijk aandacht aan deze vier zaken: studieteksten, informatiebronnen
(zoals internet), kaarten en schema’s, tabellen en grafieken.
Rekenen
Groep 7/8 heeft donderdag 2 februari een rekentoets. We hebben de laatste weken hard
geoefend met de stof. Groep 8 heeft vanochtend huiswerk mee gekregen om deze toets te
oefenen (dit huiswerk geldt alleen voor de kinderen in groep 8 die hun werk niet af hadden
vanochtend).
Taal
Deze week beginnen we aan hoofdstuk 7 van taal. In groep 7 gaan we aan de slag met
instructieteksten en het herkennen van tijdsvolgorde in de tekst. Ook leren we dit hoofdstuk
meer over voltooid deelwoorden, voegwoorden en het vinden van het onderwerp,
persoonsvorm en gezegde.
Groep 8 start ook aan het nieuwe hoofdstuk. Wij gaan leren hoe je een recensie schrijft en
we leren het verschil herkennen tussen homoniemen en homofonen.

Spelling
Beide groepen starten deze week met blok 4. Daarin komen woordpakket 13 t/m 16 aan
bod.
Groep 7 gaat het volgende leren komende periode:
WP 13: Zwakke en sterke werkwoorden in de verleden tijd goed schrijven
WP 14: Woorden en woordstukjes die eindigen op ig en lijk
WP 15: Woorden die eindigen of beginnen met ‘s
WP 16: Woorden schrijven met een hoofdletter (zoals plaatsen, landen en namen)
Groep 8 behandelt komende periode het volgende:
WP 13: De persoonsvorm van werkwoorden met ge-, be-, ver- her- en ontWP 14: Meer woorden die eindigen of beginnen met ‘s
WP 15: Het schrijven van stoffelijk bijvoeglijke naamwoorden
WP 16: Het afbreken van woorden in lettergrepen

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
Nieuws van de GGD
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met
GGD Groningen. Behalve dit contactmoment tussen uw
kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u
als ouder echter altijd te bereiken bij vragen over
opvoeding over gezondheid. Sinds kort hebben we
ook een WhatsApp nummer. Handig!
GGD Groningen
Telefoon: 050 367 4991
WhatsApp: 06 10565212
Facebook: facebook.com/ggdgroningen
Website: www.ggd.groningen.nl

