NIEUWSBRIEF OBS HET KOMPAS
NR. 23/ 2016-2017
Verbindingsweg 4
9865 TE Opende
tel. 0594-659522
kompas@westerwijs.nl

AGENDA (ALGEMEEN)
15,16 februari
16 februari
16 februari
17 februari
18 t/m 26 februari
20 t/m 25 februari

Juf Laura afwezig. Juf Daphne Klop valt in.
Contactavond voor groep 5,6
Open Dag (nieuwe leerlingen) 9.00-11.30 uur
Margedag Westerwijsscholen; alle leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Leuke activiteiten voor de jeugd (zie berichten van buiten de school)

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Open Dag
Morgen, donderdag 16 februari, hebben we een open ochtend voor ouders/verzorgers van
nieuwe leerlingen. Zij kunnen dan een kijkje nemen in onze school en in de klassen. Twee
ouders van de OR helpen ons met de ontvangst en het verzorgen van koffie en thee.
Leerlingen van groep 8 verzorgen een rondleiding. En natuurlijk kunnen deze ouders een
praatje maken met de directie. Een prima manier om samen de school te
vertegenwoordigen!

NIEUWS ALGEMEEN
Engels
Het team heeft in onderling overleg besloten om een proefperiode te werken met de
methode ‘Groove me’ voor het vak Engels op de basisschool. De groepen 5 t/m 8 werken
structureel met de methode. De groepen 1 t/m 4 incidenteel. Na de proefperiode (3
maanden) gaan we bekijken of en hoe we dit gaan voortzetten.
Geef mij maar een boek!
Op 10 februari start er voor de tweede keer een voor Nederland uniek project:
Geef Mij Maar Een Boek!
Alle boekverkopers hebben landelijk de handen ineen geslagen om ieder kind
in staat te stellen zijn of haar eigen boekenplank op te bouwen. Die
boekenplank willen we vullen met de allermooiste jeugdboeken die er ooit in
Nederland zijn verschenen. Boeken om te hebben, te houden en te koesteren.
Dat wens je toch ieder kind toe?
Boekhandelaren willen dat alle kinderen in Nederland opgroeien tussen de boeken. De
mooiste boeken. Daarom bieden zij ieder jaar een jeugdboekenklassieker aan voor maar
twee euro. Het eerste boek, vorig jaar, was het beroemde Oorlogswinter van Jan Terlouw.
Dit jaar is er gekozen voor Achtste-groepers huilen niet van Jacques Vriens. Al bijna twintig
jaar lezen steeds weer nieuwe kinderen dit aangrijpende boek over de stoere Akkie, die dol

is op voetbal en zich samen met haar klas voorbereidt op
de Cito-toets, het schoolkamp en het voetbaltoernooi.
Wanneer Akkie ernstig ziek blijkt te zijn, leeft heel groep
acht met haar mee. Gelukkig kan ze het niet laten om zich
ook vanuit het ziekenhuis overal mee te bemoeien. Jacques
Vriens baseerde het verhaal op zijn eigen ervaringen als
onderwijzer. Niet alleen de overgang van de basis-school
naar het middelbaar onderwijs, maar ook Akkies ziekte, weet hij met veel gevoel te
beschrijven.
Gevonden voorwerpen
In de centrale hal liggen de ‘gevonden voorwerpen’. Indien u iets mist, wilt u dan daar gaan
kijken! Na de voorjaarsvakantie brengen we de overgebleven voorwerpen weg.
Korfbaltoernooi
Vanmiddag was het schoolkorfbaltoernooi. Ons Kompasteam 1 werd ongeslagen kampioen
en het Kompasteam 2 , met spelers uit groep 6 en 7, werd heel knap derde! Goed gedaan
jongens en meiden! Van harte gefeliciteerd!
Muziek
In de afgelopen periode hebben we met groep 4 en 5, kennis
kunnen maken met verschillende instrumenten van het
bycicle showband Crescendo. Vijf keer is Geeske Helmholt
bij ons geweest en zij heeft ons enthousiast verteld over de
verschillende instrumenten in het korps. Bovendien hebben
we proefjes gedaan, waarbij we bijv. een geluid moesten
produceren door op een ingeknipt rietje te blazen. Zo
ontdekten we, dat telkens wanneer we een stukje van dat
rietje afknipten, het geluid een beetje hoger werd.
Het hoogtepunt voor de leerlingen was toch wel, dat ze de
instrumenten zoals slagwerkinstrumenten, koperblazers en
houtblazers van dichtbij konden bekijken en beluisteren. en
zelfs mochten bespelen. We willen de mensen van
Crescendo, die dit mogelijk maakten, hiervoor hartelijk
bedanken.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Even voorstellen
Ik ben Elmer Bos, 29 jaar oud en ik woon in Grijpskerk. Een aantal ouders zullen mij al wel
gezien hebben in de klas, want vorige week maandag stond ik voor het eerst voor groep 2.
Ik vond het erg leuk om voor deze groep te staan. Ik blijf dan, tot de zomervakantie, ook
in deze groep werken. In de afgelopen jaren heb ik veel in kleutergroepen gewerkt dus les
geven aan de onderbouw is niet nieuw voor mij.
Ik heb er ontzettend veel zin om de komende periode op het Kompas te werken.
Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben kom dan gerust langs.
Met vriendelijke groet,
Elmer Bos
Welkom op school
Sinds maandag zit Maria Zanbouaa bij ons in groep 2. Maria komt uit Syrië en is met haar
ouders in Opende komen wonen. Ze spreekt een klein beetje Nederlands, maar samen met
haar klasgenootjes leert zij er iedere dag nieuwe woorden bij. Van harte welkom en veel
plezier bij ons op school, Maria!

Thema
Het is alweer de laatste week voor de voorjaarsvakantie. Wij sluiten deze week het thema
van de kleine walvis af. Wat hebben we veel geleerd in deze weken! Na de vakantie gaan
wij werken over 'ziek zijn'. Waarom wordt je soms ziek? En hoe gaat dat eigenlijk als je naar
de dokter of naar het ziekenhuis moet? Misschien hebben de kinderen thuis nog spullen die
goed bij het thema passen, dan mogen die natuurlijk mee naar school!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Veilig leren lezen in groep 3 Thema kern 8: Wat kan jij?
In het ankerverhaal ‘Een koninklijke maaltijd’ gaan Eef en Tom logeren bij hun oma. Het
buurjongetje van oma, Lin, komt ook. Het wordt een groot feest met verkleedpartijen en
toneelstukjes. De leerlingen lezen vervolgens een verhaal over hoe oma een taart had willen
bakken. Woorden die aan bod komen, zijn onder andere: je verkleden, logeren, knuffelen, de
koffer, rommelen, verlegen, wennen en de slaapkamer, maar ook: het applaus, je adem
inhouden, toneelspelen en optreden.
Woordtypen in kern 8: lezen en spellen
De nieuwe woordtypen in kern 8 zijn:
 woorden van één lettergreep die beginnen én eindigen met twee medeklinkers, zoals:
sterk;
 woorden van één lettergreep die eindigen op -b of -d, zoals: web en goud;
 woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals: bank;
 woorden van één lettergreep die eindigen op -ch(t), zoals: lach en bocht;
 woorden van één lettergreep die beginnen met een schr-, zoals: schrift;
 verkleinwoorden van twee lettergrepen, zoals: muisje, boompje en stoeltje;
 woorden van één lettergreep die eindigen op -a, -o, of -u, zoals: sla, vlo en nu.






Spelling
Verder werken we in deze kern toe naar het goed kunnen schrijven van:
woorden van één lettergreep die beginnen met of eindigen op twee medeklinkers, zoals:
stal en wesp;
eenvoudige samenstellingen van twee lettergrepen, zoals: zakmes en voetbal;
woorden van één lettergreep die beginnen met sch- ,zoals: schaap;
woorden van één lettergreep die eindigen op -ng, zoals: bang.

Groep 4
Spelling
Groep 4 start na de vakantie met woordpakket 15. Hierin worden woorden aan de orde
gesteld met de "stomme e". Woorden als tempel, moeder, sluipen en tante. De ook-zostukjes schrijf je altijd hetzelfde: el, er ,en, te
Tafels
Ook na de vakantie blijven we bezig met de tafels! Er zijn inmiddels een paar leerlingen, die
de tafels van 1 t/m 5 en 10 al binnen de 30 seconden hebben opgezegd.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
In les 8 leren de kinderen van groep 5 vermenigvuldigen met getallen groter dan 10. Het
gaat dan bijvoorbeeld om sommen als 7 x 11. Groep 6 leert cijferend optellen, maar nu van
rechts naar links. En verder leren de kinderen rekenen met digitale tijden.
Spelling
Deze week zijn we nog bezig met woordpakket 14. Vorige week heeft u kunnen lezen in de
nieuwsbrief welke spellingsproblemen aan bod komen. Voor groep 5 gaat het om
de letterrover en letterzetter, groep 6 leert meer woorden schrijven die eindigen op -ig en lijk.
Taal
Groep 5 herhaalt persoonlijke voornaamwoorden, telwoorden en werkwoorden in de vt en tt.
Verder leren de kinderen een discussie voeren, terugkijken op het luisteren naar een verhaal
en ze leren zichzelf vragen te stellen tijdens het lezen van een verhaal.
Groep 6 leert deze week het onderwerp in een zin herkennen en gebruiken en ze leert hoe
je een instructietekst schrijft. Verder herhalen de kinderen het herkennen van voor- en
achtervoegsels.
10-minutengesprekken donderdag
Maandagmiddag hebben de kinderen het rapport meegekregen. Het rapport komt natuurlijk
ter sprake tijdens het 10-minutengesprek en het is dan ook handig als u het meeneemt voor
het gesprek. Wilt u het rode mapje ook meenemen?
De hoofdingang is donderdagavond niet open, u kunt via de zij-ingang naar het lokaal van
groep 5-6.

NIEUWS UIT GROEP 7-8

Sytze Kampioen
Sytze is zaterdag met zijn pony Gepetto Gronings Kampioen geworden.
Van harte gefeliciteerd Sytze! En het is helemaal knap omdat je nog
maar drie weken met Gepetto rijdt.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
Uilen en braakballen pluizen met IVN Grootegast e.o.
Hallo jongelui,
Op woensdagmiddag 22 februari a.s. hebben we een leuke
activiteit over uilen. Het is dan voorjaarsvakantie. Een mooie
activiteit voor in de vakantie. Je hoort eerst allerlei
wetenswaardigheden over uilen en daarna gaan we de
braakballen van binnen bekijken. In de braakballen zitten
namelijk verschillende botjes van allerlei knaagdieren en zelfs wel
vogels. Erg leuk om te doen. Dus doe mee en geef je op!!!!

Hieronder vind je de gegevens:
Datum:
woensdag 22 februari 2017
Tijd:
van 14.00 – 16.00 uur
Plaats: gebouw van Penta Primair, Hoofdstraat 44 in Grootegast; er is veel
ruimte om te parkeren
Kosten:
jeugdleden IVN gratis, niet-leden € 2.00
neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee
Verder:
je krijgt ook nog drinken
Je moet je wel even opgeven bij hwoltjer@home.nl of tel. 0594-613253.
Tot ziens op 22 februari 2017. Wij hebben er weer zin in!!!!!!!!!
De jeugdwerkgroep IVN Grootegast e.o.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

