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AGENDA (ALGEMEEN)
6 maart
22 maart
29 maart

Hoofdluiscontrole
Studiedag personeel Westerwijs – Alle leerlingen hele dag vrij!
Grote rekendag

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Parkeren
Wilt u er aan denken dat u uw auto parkeert in de daarvoor bestemde vakken?
Het gebeurt regelmatig dat er auto’s worden ingesloten. Indien er geen ruimte is op de
dichtstbijzijnde parkeerplaats, dan kunt u de auto parkeren aan de overkant van de weg bij
de sportvelden. Een klein stukje lopen is dan toch geen probleem?
Grootegast in beweging
Op dit moment lopen de ondersteunende acties vanuit Grootegast in Beweging. Eén van de
activiteiten is het ‘spelen op het schoolplein’. Vakleerkracht Joke Walda komt een aantal
keren gedurende de komende weken kijken wat er al gebeurt en welke verbeteringen er
eventueel mogelijk zijn. Af en toe zal zij ook direct na schooltijd een activiteit aanbieden.
Leerlingen kunnen daar geheel vrijblijvend aan meedoen. Het kan dan wellicht zijn dat uw
kind iets later thuiskomt. Er komt informatie op school te hangen wanneer dat zal zijn, voor
wie en welke activiteit. Deze informatie zal ook naar u worden verstuurd via de mail. We
verwachten dat u met uw kind bespreekt of het daar wel dan niet aan mag en kan meedoen.

NIEUWS ALGEMEEN
Laatste oproep…….Gevonden voorwerpen!
In de centrale hal liggen nog veel gevonden voorwerpen. Er ligt ook mooi, goed materiaal en
kleding bij! Gaat u vooral even kijken. Maandag 13 maart wordt alles afgevoerd.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom op school
Boris Veldhuijzen is al enkele weken een dagdeel aan het meedraaien in groep 1. Vanaf
volgende week komt hij definitief bij ons in de groep. Boris, We wensen je een leuke
verjaardag en een fijne en leerzame tijd toe op "Het Kompas".
Thema
Wij werken over het thema 'ziek zijn'. We hebben het boek 'Saar bij de dokter' gelezen en
doen hierbij verscheidene activiteiten. Er wordt al enthousiast over het thema gewerkt en de
kinderen weten er al veel over. De huishoek is omgebouwd tot een wachtkamer,
dokterspraktijk en een apotheek. In de bouwhoek bouwen we ziekenhuizen en
dokterspraktijken met de duplo en de kleine blokjes. Groep 1 maakt bij de plaktafel een

ambulance van vouwblaadjes. In groep 2 wordt deze week een ziek kind in bed gemaakt en
verven de kinderen iemand die verkouden is. De letter z van ziek komt in de lettermuur.

Juf Frieda
Vanaf deze week is juf Frieda iedere dinsdag in groep 2. Juf Frieda is met het laatste stuk
van haar opleiding bezig en zal vanaf 10 april ook op donderdag aanwezig zijn om te werken
aan haar proeve van bekwaamheid.
Verhalenmachine
Morgen hebben we een activiteit in de kleutergroepen die wordt aangeboden en verzorgd
door de bibliotheek. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een verhaaltje maken van 9
plaatjes. Hiervan wordt een boekje gemaakt. Iedereen mag zijn of haar verhaaltje komen
vertellen en hiervan worden opnames gemaakt. De opnames worden later geüpload naar
een speciaal YouTube kanaal waar we de verhaaltjes kunnen bekijken. Wij zijn benieuwd!
Fijn dat er ouders zijn die ons hierbij willen helpen!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 4
Spelling
Volgende week gaan we aan de slag met woordpakket 16. We leren dan woorden schrijven
die beginnen met be- bedankt, ge- genoeg, ver- verhaal en te- terecht. Je hoort
de u maar je schrijft de e.
Tafels
Op maandag wordt nogmaals de tafel van 2 overhoord. We gaan de tafel van 2 nu niet
alleen op volgorde doen maar ook door elkaar.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert deze week kolomsgewijs aftrekken. Het gaat om sommen als 389 - 265.
Verder leren de kinderen rekenen met de omkeereigenschap van keersommen: 15 x 4 is
hetzelfde als 4 x 15.
Groep 6 leert kosten berekenen met behulp van breuken. Ook leren de kinderen rekenen
met breuken als deel van een hoeveelheid.
Spelling
Beide groepen zijn deze week bezig met woordpakket 15. Groep 5 leert meer woorden
schrijven met -eeuw, -ieuw en -uw. Het gaat om woorden als de leeuwinnen,
nieuwsgierig en de zwaluw. De kinderen van groep 6 leren meer woorden schrijven
met ' (apostrof). Het gaat om woorden als 's ochtends, zo'n of 's-Hertogenbosch. De
apostrof staat op de plek waar één of meer letter zijn weggelaten. Vroeger werd er
gesproken over des morgens. Tegenwoordig is dat natuurlijk 's morgens.
Taal
De kinderen van groep 5 leren deze week onder andere signaalwoorden en verbanden in
een tekst herkennen. Groep 6 leert verbanden herkennen en benoemen. Ook leren de
kinderen de opbouw van een informatieve tekst herkennen.
Natuur
Afgelopen dinsdag (28 februari) hebben de kinderen voor natuur een oefen-/leerblad mee
naar huis gekregen om te leren. Over twee weken, op dinsdag 14 maart, is dan de toets van
thema 2: In weer en wind.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Schoolvoetvaltoernooi groep 7 & 8
Op woensdagmiddag 5 april wordt het gemeentelijk voetbaltoernooi voor alle basisscholen
uit de gemeente Grootegast gehouden. Het toernooi zal dit jaar plaatsvinden op de
voetbalvelden van vv Opende.
Een team staat met 7 spelers op het veld. Het is mogelijk om maximaal 2 jongens – en 2
meisjesteams, bestaande uit leerlingen uit groep 7 en 8, op te geven. Bij voldoende
aanmelding zullen zowel de jongens als de meisjes in twee poules spelen.
Juf Laura zal de kinderen die zich willen aanmelden vóór vrijdag 13 maart opgeven.
Verkeer huiswerk groep 7 & 8
Op donderdag 6 april zal het theoretisch verkeersexamen plaatsvinden. Om hiervoor te
oefenen sturen we alle ouders van groep 7/8 een mail met het huiswerk. Het gaat om
verkeersregels- en afspraken en verkeersborden. Op school beschikken we helaas niet over
een kleurenprinter, vandaar dat u deze documenten per mail ontvangt. Wij vragen u om
samen de kinderen thuis te oefenen hiervoor en wellicht wat opfrissen van uw eigen
verkeerskennis :-)
Huiswerk groep 8
Zoals eerder genoemd is in een vorige nieuwsbrief, heeft groep 8 huiswerk mee naar huis
gekregen voor rekenen. Het is belangrijk dat alle zogeheten basisvaardigheden goed
worden geoefend, ook met oog op de eindtoets in april. Er zal de komende tijd vaker
huiswerk meegegeven worden aan de kinderen. Dan zal er ook meer worden gewerkt met
de agenda.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

