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

Theorie examen ‘verkeer’ groepen 7 en 8
Zwerfvuilactie (groep 5 t/m 8)
Paasweekend
Eindtoets groep 8 leerlingen
Koningsspelen
Meivakantie
Bevrijdingsdag; leerlingen vrij

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Uitnodiging ‘op de koffie’
Beste ouders/verzorgers,
Veel ouders zie ik af en toe eens in de gang of op het plein, maar even een praatje is er dan
niet gauw bij. Alhoewel de deur altijd open staat voor contact, gebeurt dat vaak pas als er
echt iets is. Toch vind ik het contact en toegankelijkheid erg belangrijk. Vandaar de
onderstaande uitnodiging.
Op maandag 22 mei om 10.00 uur nodig ik u uit om op school onder het genot van een
bakje koffie elkaar op een informele manier te ontmoeten. We kunnen dan nader
kennismaken en ik laat me dan ook graag bijpraten over zaken die bij u leven. Wat vindt u
dat goed gaat? Wat houdt u bezig? Heeft u vragen? Kom gerust dan langs.

Met vriendelijke groet
Tamara de Haan

NIEUWS ALGEMEEN
Boerderijproject
Vandaag werd er in alle groepen, in circuitvorm, gewerkt aan het boerderijproject. In de
kleutergroepen werd er geknutseld en in de hogere groepen waren er daarnaast ook spelen leeropdrachten. Zo werd er o.a. popcorn van maiskorrels gemaakt. Het rook heerlijk in
school! De foto’s kunt u binnenkort op de website bekijken. De ouders die vanochtend
geholpen hebben, willen we hierbij hartelijk bedanken! Morgen wordt het project afgesloten
en mogen de kinderen op een tractor of skelter op school komen.
Zwerfvuilactie
Gelukkig hebben we inmiddels voldoende ouders die ons vrijdagmiddag aanstaande willen
helpen met de zwerfvuilactie. We willen graag dat de ouders vrijdagmiddag om 12.30 uur in
de klas komen voor de laatste informatie. Dan wordt ook de indeling van de groepjes bekend
gemaakt en worden de materialen uitgedeeld. Het is de bedoeling dat de groepen tussen

13.45 uur en 14.00 uur weer terug op school komen. Sommige routes liggen tamelijk ver van
school en we zullen enkele ouders dan ook benaderen met het verzoek om op de fiets te
komen, evenals sommige leerlingen van groep 7-8. Volle vuilniszakken kunnen door de
groepjes goed zichtbaar langs de doorgaande weg gezet worden. Juf Laura en meester
Hans Peter komen langs in de auto met een aanhangwagen en zij verzamelen de
vuilniszakken. Belangrijk is dat de kinderen bij het eigen groepje blijven en dat iedereen heel
goed let op veiligheid!
Wandelen voor Water
In nieuwsbrief 27 heeft u al het nodige kunnen lezen over de
gezamenlijke actie van De Klister en Het Kompas: Wandelen voor
Water. Aanstaande vrijdag krijgen de kinderen voorlichting over het
doel van deze actie door een medewerkster van de organisatie.
Vrijdagmiddag 21 april -na de Koningsspelen- gaan de kinderen een
route lopen door Opende met flessen water in een rugzak. De
groepen 5-6 lopen 3 kilometer met 3 liter water en de groepen 7-8
lopen 6 kilometer met 6 liter water. De kinderen ervaren zo enigszins
wat hun leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om
aan water te komen. Vooraf zoeken de kinderen sponsors (familie, vrienden, buren) en de
opbrengst wordt besteed aan drinkwaterprojecten in Afrika en Azië.
Voor nu is belangrijk dat de kinderen plastic flessen gaan verzamelen en die volgende week
meenemen naar school. De kinderen van 7-8 nemen 4 lege 1,5 liter-flessen mee naar
school en de kinderen van groep 5-6 2 lege flessen van elk 1,5 liter. In de klas noteren de
kinderen even het aantal flessen dat ze hebben meegenomen en vervolgens kunnen de
flessen naar het centrale verzamelpunt in de hal van ons schoolgebouw worden gebracht.
Voor het begeleiden van de wandelaars en het regelen van het verkeer hebben we nog wel
wat hulp nodig. Graag aanmelden bij Hans Peter of via h.wieringa@westerwijs.nl Alvast
bedankt!
Koningsspelen
Op vrijdag 21 april doen we mee aan de Koningsspelen;
een leuke sportdag met een koninklijk tintje. Ook de
leerlingen van cds De Klister doen mee aan dit
evenement.
Voor begeleiding van groepjes of bij een spel, zijn nog
ouders of grootouders nodig, van 8.30-11.45 uur.
Hiervoor aanmelden kan bij juf Janine
(j.wijkstra@westerwijs.nl ) en meester Hans Peter
(h.wieringa@westerwijs.nl ) of via de lijst bij de ingang.
HVO/GVO
Vorige week heeft groep 5 t/m 6 een brief mee naar huis gekregen wat betreft de opgave
voor HVO en GVO voor volgend schooljaar. Zou u deze bief ingevuld weer op school willen
laten inleveren door uw zoon/dochter?

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Een broertje voor Dylano
Hoera !! Gisteren is Dylano de grote broer geworden van
Wesley Yvar. Van harte gefeliciteerd en veel geluk
toegewenst!!

Welkom op school
Volgende week wordt Sinder Kompaan 4 jaar. Hij is al een paar keer op bezoek geweest,
maar dan mag hij elke dag naar school. Sinder, we wensen jou een leuke verjaardag en een
fijne en leerzame tijd bij ons op Het Kompas.
Thema de boerderij
Alle kinderen werken enthousiast over het thema "lente op de boerderij''. Het is een leuk en
leerzaam thema. In het zuivelwinkeltje van groep 1 zijn prijsjes opgehangen bij de producten
en er worden echte boodschappenbriefjes geschreven. De gekochte producten kunnen
gebruikt worden in een klein stukje huishoek. In de watertafel zit kippenvoer waar de
kinderen lekker mee kunnen experimenteren. In de bouwhoek worden kippenhokken
gemaakt en in de klas zijn we nog bezig met het knutselen van de boerderijdieren van
vormen. Ook worden er mooie boerderijdieren van klei gemaakt. Deze week hebben we
gekeken hoeveel bekertjes melk uit een melkpak kunnen en ook hebben we gekeken wat er
in een ei (rauw en gekookt) zit. Ook hebben we alvast een nieuw lied geleerd voor Pasen:
rode stippen op een ei. Kortom: er wordt hard gewerkt! De kinderen in groep 2 weten
ondertussen heel veel over de koe. Weet u hoeveel een koe slaapt per dag of hoe vaak een
koe poept? Leuke weetjes die uw kind u kan vertellen.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Boerderijbezoek
Op maandag 3 april zijn we met groep 3 en 4 naar de boerderij van de fam. van der Hoog in
De Wilp geweest. Wat hebben we veel gezien en wat hebben de kinderen genoten. Er
waren kalfjes die op je hand ging sabbelen, we hebben een melkrobot bekeken, de koeien
gevoerd en we mochten op de trekker zitten. De boerin vertelde ons over "hoe de weg van
de melk eruit ziet". We hebben onze ogen uit gekeken en veel geleerd over de boerderij.
De ouders die mee zijn geweest en ons hebben begeleid worden hartelijk bedankt! Zonder
jullie was dit uitstapje niet mogelijk geweest.
Voor foto's, kijk op de website http://www.hetkompas-opende.nl/Fotoalbum/Fotoalbum20162017.aspx
Bij de groepspagina van groep 4 kun je binnenkort de verslagen van verschillende leerlingen
lezen.

Spelling
Doordat er een aantal lessen zijn uitgevallen, zijn we nog steeds aan het oefenen met
woordpakket 18.

Dit woordpakket staat in het teken van de letterzetter. Wanneer je een woord in
klankgroepen verdeelt en je hoort aan het eind van de klankgroep een a, e, i, o of u, let dan
goed op want dan komt de letterzetter en die zet een extra letter (medeklinker) achter de
korte klank. Bijvoorbeeld "lessen".
Veel leerlingen vinden dit lastig, dus een beetje oefenen thuis helpt.
Rekenen
We zijn bezig met de afronding van blok 4 en gaan donderdag beginnen met blok 5. In dit
blok gaan we o.a. aan de slag met tabellen, bouwplaten (ruimtelijk inzicht), de tafelsommen,
klok kijken op 5 en 10 minuten en sommen als 27 + 36 en 63 - 46. Genoeg te doen dus!
Wilt U thuis uw kind ondersteunen, maar U weet niet goed hoe de sommen op school
worden uitgelegd, kom dan gerust even langs. We vertellen het graag.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
In les 6 gaan de kinderen van groep 5 boodschappen doen. Allerlei aspecten daarvan
komen aan de orde, zoals betalen, gepast betalen en hoeveel krijg je terug als je niet gepast
betaald. Ook moeten de kinderen vooraf schatten hoeveel ze moeten betalen. Groep 6 is
deze week bezig met het berekenen van oppervlakte en de kinderen gaan aan de slag met
het rekenen met breuken in verdeelsituaties.
Spelling
De kinderen van groep 5 leren in woordpakket 18 het hele werkwoord, de stam en de ikvorm schrijven. Het hele werkwoord is altijd de wij-vorm in de tegenwoordige tijd (tt) en
tevens de woordenboekenvorm. Het gaat bijvoorbeeld om het werkwoord durven. De stam is
het hele werkwoord zonder -en; dus durv en de ik-vorm is durf. Groep 6 leert woorden
schrijven waarin je zj en zju hoort en g en ge schrijft. Het gaat om woorden
als het genre, origineel en de centrifuge.
Taal
Groep 5 leert wat het onderwerp en de persoonsvorm(pv) is. Groep 6 leert zinsdelen in en
zin herkennen en oefent daarna het verdelen van een zin in zinsdelen.
Aardrijkskunde
Maandag hebben de kinderen de topografie-toets gemaakt van Noord-Nederland.
Binnenkort krijgen ze de uitslag. Deze week krijgen de kinderen ook een samenvatting mee
van thema 3. Donderdag 13 april hebben we hierover dan een toetsje.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Week 14
Volgende week zal voor groep 8 in het teken komen te staan van de laatste voorbereidingen
op de IEP eindtoets. We willen dat de kinderen zo zelfverzekerd mogelijk de toets gaan
maken op 18 en 19 april. We zullen voorbeeldopdrachten samen gaan oefenen en we gaan
meer aan de slag met Blits (studievaardigheden).
Huiswerk
Denkt u met uw zoon/dochter nog even aan het verkeersexamen van morgen?
Denkboek
Deze week hebben de kinderen een Denkboek gekregen. Dit Denkboek gaat over
herdenken, bedenken, vrijdenken en aandenken. Dit heeft met name betrekking op 4 en 5

mei, maar betreft ook bredere en actuelere onderwerpen. Rond 4 en 5 mei krijgen de
kinderen dit boekje mee naar huis. Tot die tijd zullen we er op school mee aan de slag gaan.
Schoolvoetbaltoernooi
Vanmiddag heeft Kompas 2, het mix-team, de eerste prijs gewonnen. Van harte
gefeliciteerd1! Het jongensteam werd vierde, ook een prima prestatie! Goed gedaan
jongens en meiden!! De voetbalkleding mogen jullie morgen weer vies mee naar school
nemen. Het wordt in één keer gewassen.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

