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

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
Nieuwe leerkracht in groep 2
Meester Elmer Bos is vanaf deze week iedere maandag werkzaam op het Kompas. Tot de
voorjaarsvakantie werkt hij de hele dag in groep 2. Ná de voorjaarsvakantie gaat meester
Elmer op de maandagochtend in groep 2 lesgeven en op de maandagmiddag samen met juf
Grietje groep 2/3. We vinden een doorgaande leerlijn van groep 2 naar groep 3 erg
belangrijk. Op deze wijze kunnen leerkrachten het onderwijs afstemmen op de verschillen
die er zijn tussen leerlingen en de leerlingen leren van elkaar. U wordt op de hoogte
gehouden via de Nieuwsbrief wat er wordt gedaan en hoe er wordt gewerkt.
Aankleden school
De school is aangekleed in winterse sferen (Mattie Uildersma/ Natasja Dijksterhuis) en op
het raam bij de hoofdingang is een grote versie van het logo van het Kompas ‘geplakt’
(Tiffany de Geus). Erg mooi ! Bedankt allemaal!

NIEUWS ALGEMEEN
Hoofdluis
Denkt u er aan om uw eigen kind(eren) regelmatig te checken door zo af en toe te kammen
met een speciale luizenkam?
Schoolkorfbal
Zoals jullie al eerder hebben kunnen lezen, is volgende week het schoolkorfbaltoernooi.
Woensdagmiddag 15 februari van 13.00 tot ongeveer 16.30 uur wordt er gespeeld in
sporthal De Veste. Even na 16.00 uur zijn de laatste poulewedstrijden afgelopen en direct
daarna wordt er nog een finale gespeeld. We hopen natuurlijk dat we daarbij zijn! Komt allen
kijken. De organisatie is in handen van OKO/BIES en onze contactpersoon is Jessica
Klunder. Die kennen we natuurlijk goed, want zij heeft jaren bij ons op school gezeten.
We zoeken nog wel enkele ouders die onze teams willen begeleiden/coachen. Graag even
aanmelden via h.wieringa@westerwijs.nl Alvast bedankt!

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom Joey!
Joey de Haan is al enkele weken een dagdeel aan het meedraaien in groep 1. Vanaf
volgende week komt hij definitief bij ons in de groep. Joey, We wensen je een leuke
verjaardag en een fijne en leerzame tijd toe op "Het Kompas".
De Voorleesdagen zijn voorbij, maar wij werken nog even door over “De kleine walvis”. Het
is een leuk en interessant thema, waar enthousiast over gewerkt wordt. In groep 1 wordt
hard gewerkt hard aan de kijkdozen. Ze worden ook al erg mooi! Neem maar eens een kijkje
door de kleine gaatjes in de dozen bij ons in de klas. In groep 2 wordt Boy met de walvis op
het strand gemaakt. En op het strand ligt echt zand…..

NIEUWS UIT GROEP 3-4
De periode van toetsen is achter de rug en de rapporten zijn zo goed als klaar. Maandag
nemen de kinderen de rapporten mee naar huis en graag ontmoeten we de ouders dinsdag
op de contactavond om o.a. de rapporten te bespreken.
Spelling in groep 4
We gaan deze week van start met woordpakket 14 en we leren verkleinwoorden schrijven,
die eindigen op -je: het vestje en op -tje: het veertje.
Tafels
Ook pakken we de draad weer op met het overhoren van de tafels. Voor maandag 13
februari staat de tafel van 4 op het programma.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Theatervoorstelling De Tour van Fien
Afgelopen maandag zijn we naar deze theatervoorstelling geweest. Dit toneelstuk werd door
twee actrices opgevoerd.
Fien wil heel graag later meedoen aan de Tour de France; haar grote hobby is fietsen. Als
haar beste vriendin echter plotseling gaat verhuizen naar Maastricht, ziet ze die droom in
duigen vallen. Dan vat ze het plan op om naar Maastricht te gaan fietsen. Zonder
medeweten van haar alleenstaande moeder vertrekt ze. Bijna gaat het nog helemaal
verkeerd, maar gelukkig bereikt ze haar eindbestemming en loopt het goed af.
De ene actrice speelt dus Fien, haar collega speelt 4 rollen: beste vriendin van Fien, broer
van Fien, moeder van Fien en aan het eind van het stuk speelt ze ook nog verslaggever.
Prachtige rollen met de nodige humor!

De kinderen gaven aan dat ze het een hele leuke voorstelling vonden. Fijn dat er ouders
waren om te rijden: bedankt allemaal!
Rekenen
Groep 5 gaat deze week aan het werk met omtrek en oppervlakte. Groep 6 begint blok 4
met lessen over breuken. De kinderen leren deze week ook meer over meetkundige vormen,
zoals bijvoorbeeld kegel, cilinder en balk.
Taal
De kinderen van groep 5 leren het verschil tussen tegenwoordige tijd(tt) en verleden tijd(vt).
Ook leren ze werkwoorden herkennen in de tt en vt.
Groep 6 herhaalt het herkennen en gebruiken van het onderwerp in een zin. Je vindt het
onderwerp door te vragen: Wie (of wat) doet het? Sommige kinderen halen de
persoonsvorm en het onderwerp door elkaar.
Spelling
Begin deze week hebben we woordpakket 13 afgesloten met een dictee en gaan we verder
met woordpakket 14. Groep 5 leert meer woorden schrijven met de letterzetter(bijvoorbeeld:
bittere) en de letterrover(gure). Van belang is dat je het woord in klankgroepen hakt. Hoor je
aan het eind van de klankgroep een korte klank? De letterzetter zet een extra
letter(medeklinker)! Hoor je aan het eind van de klankgroep een lange klank? De letterrover
neemt een letter(klinker) over. Groep 6 leert meer worden schrijven die eindigen op -ig en lijk. Het gaat om woorden als kwaadaardig en onmiddellijk. Dit laatste woord wordt vaak
fout geschreven; er zitten dan ook een paar lastige spellingsproblemen in.
Rode mapje
Vrijdag aanstaande nemen de kinderen het rode mapje weer mee naar huis. Aan dit mapje
zijn toegevoegd het controledictee spelling van blok 3 en de rekentoets van blok 3. Wilt u het
mapje -samen met het rapport- meenemen naar het 10-minuten gesprek op dinsdag of
donderdag? In elk geval willen we het mapje graag voor de voorjaarsvakantie weer op
school hebben. Het rapport kan natuurlijk veel later worden ingeleverd.
Natuur
Zoals u waarschijnlijk wel weet, heeft juf Merel de lessen natuur van juf Amarins
overgenomen. Het thema In weer en wind gaat over de invloed van onze zon op ons weer.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Poëzie Paleis
Op donderdag 2 februari hebben drie kinderen uit groep
7/8 gestreden in de finale om verkozen te worden tot
Kinderdichter van gemeente Grootegast. Jacco, Eline en
Lisa hebben alle drie prachtige gedichten geschreven en
voorgedragen in het Baron Theater. Ook de voordracht
hebben ze uitmuntend gedaan! Helaas hebben we geen
prijs in de wacht kunnen slepen, maar we hebben een
mooie avond gehad vol poëzie.

I

Invaller week 7
In week 7 zal juf Laura niet aanwezig zijn op school. Juf Merel zal op maandag en dinsdag
voor de groep staan. Op woensdag 15 en donderdag 16 februari komt er een invaller voor
groep 7/8 te staan. Vrijdag is een margedag.

