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AGENDA (ALGEMEEN)
22 maart
29 maart
5 april
6 april
7 april
14 t/m 17 april
18-19 april
21 april
22 t/m 30 april

Studiedag personeel Westerwijs – Alle leerlingen hele dag vrij!
Grote Rekendag
Schoolvoetbaltoernooi voor groep 7 en 8
Theorie examen ‘verkeer’ groepen 7 en 8
Zwerfvuilactie
Paasweekend
Eindtoets groep 8 leerlingen
Koningsspelen
Meivakantie

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Juf Vera
We zijn erg blij u te kunnen meedelen dat juf Vera weer structureel in de school is. Het
herstel gaat voorspoedig en juf Vera komt ongeveer 2 keer in de week op therapeutische
basis werken in groep 1. Samen met juf Janine en juf Tineke wordt er gekeken welke
activiteiten ze dan gaat doen met kinderen.
Aanmelden HVO-GVO
Via het dienstencentrum GVO en HVO wordt er door externe docenten levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs gegeven in groepen 7 en 8. Om de aanvraag voor volgend schooljaar te
kunnen doen, willen we de inventarisatie uitzetten in de betreffende groepen. Om te kijken of
het eventueel mogelijk is ook groep 6 volgend jaar aan te laten sluiten, nemen we naast de
ouders/verzorgers van de huidige groepen 6 en 7 ook de ouders/verzorgers van groep 5
mee in de inventarisatie.
Ouders/verzorgers van groepen 5,6 en 7 krijgen aan het eind van deze week een brief per
mail met een antwoordstrookje.
Eindtoets groep 8 leerlingen
Een eindtoets maken doen de groep 8-leerlingen van obs het Kompas al heel lang. Pas
sinds 2 jaren is het maken van een eindtoets ook echt verplicht. Meerdere toetsen zijn
goedgekeurd door het ministerie.
Onze groep 8-leerlingen maken de Iep-eindtoets van bureau ICE. De afname vindt plaats op
2 ochtenden (dinsdag 18 en woensdag 19 april). Juf Laura zal beide dagen daarbij aanwezig
zijn. De groep 7- leerlingen krijgen dan les van juf Merel (dinsdag) en van een andere
leerkracht op de woensdag.
Binnenkort krijgen de ouders/verzorgers van groep 8-leerlingen schriftelijke informatie over
deze toets.
Al nieuwsgierig? Klik op deze link voor meer informatie; informatie eindtoets Iep voor ouders
De keuze voor de Iep-eindtoets is gemaakt vanwege:
- Leerlingen werken in een werkboekje en niet op een apart werkblad
- Afnameduur is minder lang

-

De opgaven zijn oplopend in moeilijkheid
Er zijn gesloten en open vragen

NIEUWS ALGEMEEN
Hoofdluis
In groep 4 is nog steeds hoofdluis (in beperkte mate) aanwezig.
Blijft u alert?
Vrijwillige schoolpleinactiviteit na schooltijd
Voor de groepen 5 t/m 8 is er komende donderdag 16 maart nog een laatste naschoolse
activiteit. Juf Joke (vakleerkracht bewegingsonderwijs ‘Grootegast in Beweging’) gaat dan
een spel spelen met kinderen die dat leuk vinden. We gaan er vanuit dat u thuis overlegt of
uw kind daar aan mee wil, mag en kan doen.
*Zie voor algemene info Nieuwsbrief vorige week en twee weken geleden.
Zwerfvuilactie
Op vrijdagmiddag 6 april doen we met groep 5 t/m 8,weer mee aan de jaarlijkse
zwerfvuilactie. Wie wil ons hierbij helpen door een groepje kinderen te begeleiden?
Tijdstip van ca. 12.30 -14.15 uur. Aanmelden graag bij juf Laura of Meester Hans Peter
( l.bijkerk@westerwijs.nl of h.wieringa@westerwijs.nl )
Actie ‘Ik wil een prentenboek’
Vanaf 7 april kunt u het prentenboek ‘De Gruffalo’ van Julia
Donaldson en Axel Scheffer bij de boekhandel kopen voor
maar € 2,--!! Een unieke kans voor een prachtig gebonden
prentenboek.

De Grote Rekendag
Ook dit schooljaar doen wij weer mee met de Grote Rekendag.
Dit is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die
helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook
daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek!.
De landelijke Grote Rekendag is op 22 maart, maar omdat wij dan onze Westerwijsdag
hebben, gaat onze school op 29 maart met de rekenactiviteiten aan de slag.
Het thema is dit jaar: Meten, bewegen en construeren.
De kinderen zetten wiskundige gereedschappen in in hun eigen omgeving.
Ze leren o.a.:
- meetkundige constructies maken
- maquettes en plattegronden
- meten via vergelijken;
- verkennen van getallen en getal relaties door deze lijfelijk te ervaren;
Het doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op.
En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!

Floralia
Ook dit jaar gaan we weer een Floraliafeest organiseren, maar er zijn nog enkele lege
stoelen in de commissie zelf. Wie heeft belangstelling en tijd om ons te helpen?
Aanmelden of meer informatie bij Feikje de Vries (f.devries@westerwijs.nl) of Katoriena de
Vries (katoriena@home.nl).

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Deze week ronden we het thema ziek zijn af. We hebben veel geleerd en
prachtig gespeeld over dit thema. In groep 1 zijn we nog bezig met het
knutselen van zieke kinderen in bedjes, waarbij stroken gemeten en opgeplakt
worden. Groep 2 gaat deze week een tel- en rekenboekje maken en met het
ontwikkelingsmateriaal aan het werk.
Zwemdiploma
We feliciteren Jarno Drent en Kelt Kompaan met het behalen van hun A diploma.
Goed gedaan, mannen! Succes met het oefenen voor diploma B.

NIEUWS UIT GROEP 3-4

We werken nu in kern 9.
Uw kind kan uit steeds meer boeken kiezen om lekker te lezen!
In het ankerverhaal ‘De limonadefontein’ merken Lies en Eus dat het licht van de
buitenschoolse opvang niet werkt en even later komt er geen water meer uit de kraan. Hoe
kan dat? In deze kern leren de kinderen allerlei zaken over techniek. Ze leren woorden als:
het apparaat, de buis, de elektriciteit, de vonk, de storing, de magneet en het gereedschap.
Woordtypen in kern 9: lezen en spellen
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 9 zijn:
 samengestelde woorden van twee lettergrepen met letterclusters, zoals: hijskraan;
 woorden van één lettergreep met een cluster van drie medeklinkers vooraan of
achteraan, zoals: strik en markt;
 woorden van één lettergreep die eindigen op -aai, -ooi of -oei, zoals: haai, kooi en
roei;
 woorden van twee lettergrepen die eindigen op -e, zoals: korte;
 woorden van twee lettergrepen die eindigen op -en, -er of -el, zoals: bloemen, tijger
en mantel;
 woorden van twee lettergrepen met in het midden twee dezelfde medeklinkers, zoals:
takken;
 woorden van twee lettergrepen met het voorvoegsel be-, ge- of ver-: betaal, gezien
en vertel.
Spelling
We herhalen de woordtypen die in de vorige kern werden geoefend met spelling, zodat ze
aan het eind van de kern worden beheerst:
 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;
 woorden van één lettergreep die eindigen op -nk, zoals: bank.

Groep 4
Spelling
We hebben het signaleringsdictee achter de rug en de leerlingen hebben het inmiddels mee
naar huis gekregen. Volgende week maandag is het controledictee. Misschien kunnen jullie
thuis even kijken naar de gemaakte fouten in het signaleringsdictee en evt. de
spellingsproblemen uit woordpakket 13 t/m 16 nog even oefenen.
Taal
Volgende week dinsdag is er de controletoets van taal. Deel 1 is woordenschat en deel 2
woord- en zinsbouw met veel aandacht voor werkwoorden.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert deelsommen oplossen door het eerste getal te splitsen. Sommen als 84:7, kun
je oplossen door 70:7 en 14:7 te doen. Ook leren de kinderen afstanden op een kaart
intekenen en ze gaan bezig met het aflezen van een schematische spoorkaart van
Nederland. Groep 6 leert het belang van schatten, en ze leert vermenigvuldigen van recht
naar links. Verder leren de kinderen een en ander over kaartlezen en leren de kinderen om
routes in te tekenen op de kaart.
Taal
Dinsdag hadden beide groepen de signaleringstoets van taal van blok 4. Deze week zijn de
kinderen bezig met R(remediërende)-bladen en/of H(herhalings)-bladen). Begin volgende
week volgt dan de controletoets.
Spelling
Maandag hebben de kinderen het signaleringsdictee gemaakt van blok 4. Afhankelijk van
het behaalde resultaat, maken de kinderen deze week R- en/of H-bladen. Het
signaleringsdictee hebben de kinderen gisteren(dinsdag) mee naar huis genomen. Heeft uw
kind slechts enkele fouten gemaakt, dan is het voldoende als de kinderen op school de Hbladen maken. Heeft uw kind echter nogal wat fouten gemaakt, dan is het verstandig om ook
thuis nog even flink met de woordpakketten 13 t/m 16 te oefenen. Begin volgende week
volgt dan het controledictee.
Aardrijkskunde
Volgende week krijgen de kinderen een topo-blad mee om thuis te leren. Het betreft
topografie van Noord-Nederland. Maandag 27 maart hebben we dan een toets.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Huiswerk en toetsen
Ter herinnering: de kinderen van groep 7/8 hebben vrijdag 17 maart een toets van
Aardrijkskunde.
De kinderen van groep 8 hebben ook op deze dag het signaaldictee van spelling.
De kinderen van groep 8 hebben vandaag opnieuw huiswerk meegekregen voor rekenen.
Vanwege de margedag op woensdag, leveren zij het huiswerk op donderdag 23 maart
weer in op school.
Op donderdag 23 maart hebben de kinderen een toets van geschiedenis. De leerstof
krijgen ze morgen mee naar huis.

Verkeersexamen
Het theoretisch verkeersexamen vindt plaats op 6 april, dat is dus al over 3 weken. Wij zijn
in de klas bezig om ons voor te bereiden hierop door oefenexamens te maken. Maar het is
ook belangrijk om ook thuis aan de slag te gaan met de stof die juf heeft gemaild. Het is nog
ver weg, maar aansluitend op dit examen is er op donderdag 8 juni het praktisch
verkeersexamen.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

Korfbal instuif middag.
Naar aanleiding van de vele positieve reacties op
het school korfbaltoernooi hebben wij als
KVOKO/BIES gemeend een vervolg te moeten geven
voor hen die geïnteresseerd zijn geraakt in het korfbal
spel. Natuurlijk zijn ook zij welkom die gewoon komen
voor een leuke sport middag of eens willen kijken
wat de korfbalsport inhoudt.
We willen jullie van harte uitnodigen voor een middag
van spel en plezier, gericht op het korfbalspel, in
sporthal “de Veste”
Plaats:
Tijd :
Datum:
Kleding:

Sporthal “De Veste”
14:00 t/m 16:00
Wo 22-03-2017
Sportkleding incl. sportschoenen

Wij hopen jullie te zien in de sporthal.
Trainers
KVOKO/BIES

