NIEUWSBRIEF OBS HET KOMPAS
NR. 30/ 2016-2017
Verbindingsweg 4
9865 TE Opende
tel. 0594-659522
kompas@westerwijs.nl

AGENDA (ALGEMEEN)
14 t/m 17 april
18-19 april
21 april
22 t/m 30 april
3 mei
5 mei
12 mei
22 mei
24 mei
25,26 mei
5,6 juni

Paasweekend
Eindtoets groep 8 leerlingen
Koningsspelen
Meivakantie
Voorstelling voor groep 3 en 4 in Marum
Bevrijdingsdag; leerlingen vrij
Bloemen- en taarten actie
Koffieochtend; 10 uur
Meester en juffenfeest
Hemelvaartweekend
Pinksteren (ook dinsdag 6 juni is een margedag)

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Ouders groep 5/6/7; Denkt u nog aan de inventarisatie HVO/GVO?
Indien u het formulier nog niet heeft ingevuld, wilt u dat dan alsnog doen?
Alvast hartelijk dank.
Eindtoetsdagen
Volgende week dinsdag en woensdagochtend hebben de leerlingen van groep 8 hun
eindtoets. Deze zal zijn van 9.00 tot ongeveer 11.00 uur. De toets zal gemaakt worden in het
eigen lokaal. Leerlingen van groep 7 gaan in het lokaal van groep 4 beneden. Zij krijgen op
dinsdag les van juf Merel en op woensdag naar alle waarschijnlijkheid les van juf Amarins.

NIEUWS ALGEMEEN
Vooraankonding Bloemenactie OR…….opbrengst volledig naar nieuwe boeken!
Ook dit jaar houdt de OR een bloemen- taartenactie. Dit schooljaar wordt deze actie
gezamenlijk met de Klister gedaan. De opbrengst gaat volledig naar nieuwe boeken voor in
onze gezamenlijke bibliotheek! Zeker ook een wens van leerlingen, zoals bleek uit een
vergadering van de leerlingenraad.
Alle oudste leerlingen krijgen 18 april een brief en een bestellijst mee. We hopen natuurlijk
op grote bestellingen.
Koningsontbijt 21 april 2017
Voor de koningsspelen ontbijten wij met zijn allen op school. Voor het ontbijt neemt
iedereen op vrijdagmorgen 21 april een bordje, bestek en beker mee in een rugzak of tas.
Tevens kunt u daar een pauze hap instoppen. Op school zal in de eigen klas met alle
leerlingen worden ontbeten. Na afloop van het ontbijt kan uw zoon of dochter alles weer in
de rugzak/tas stoppen die hij of zij weer mee kan nemen naar de sporthal voor de
sportdag.

Koningsspelen
Iedereen wordt gevraagd om sportkleding te dragen in ‘Koningskleuren’ ( rood –wit -blauw
en/of oranje ). De kinderen hebben de sportkleding al aan als ze op school komen!
Ouders en belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom om de kinderen aan te
moedigen bij de sportactiviteiten! We hopen op een mooie, sportieve ochtend !
Via deze link kan de Koningsdans 2017 “Okido” thuis ook geoefend worden:
https://www.youtube.com/watch?v=pCbLyG-D65U

Groep 1 en 2
Hieronder ziet u het programma voor groep 1 en 2 voor deze ochtend:
08.30 – 09.15 uur; ontbijt op school, in de eigen groep. (Zie bovenstaande)
09.30 – 09.40 uur; Koningsdans op het schoolplein.
09.40 - 09.45 uur; Lopen de leerlingen naar de sporthal en kleden de leerlingen zich om.
09.50 uur; start Koningsspelen.
11.50 uur; IJsje in de kantine
12.00 uur einde Koningsspelen.
De leerlingen uit groep 1 en 2 mogen gymschoenen meenemen, maar ze mogen ook op
blote voeten in de sporthal.
Ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 1, 2 halen de leerlingen op bij de
sporthal.
Koningsspelen groep 3 tot en met 8
08.30-09.15 uur; ontbijt op school in de eigen groep (zie stukje over Koningsontbijt).
09.30-09.40 uur; Koningsdans op het plein.
09.40-09.45 uur; Leerlingen lopen naar de sportvelden.
09.50-11.45 uur; Koningsspelen.
Voor groep 3-4 is er dan een ijsje en de kinderen kunnen om 12.00 uur met de ouders mee
naar huis.
De groepen 5 tot en met 8 gaan naar ons schoolgebouw voor de lunch. De kinderen hebben
zelf eten en drinken meegenomen.
12.15 uur: Vertrek van de groepen 7 en 8 voor hun wandeltocht (6 km) door Opende.
12.45 uur: Vertrek van de groepen 5 en 6 voor hun wandeltocht (3 km) door Opende.
We verwachten de groepen allemaal rond 14.00 uur weer terug op het plein en om 14.15 uur
is het vakantie!
Wandelen voor Water
Alle kinderen hebben vrijdag 7 april een voorlichting gehad over het doel van het project
Wandelen voor Water van Amref Flying Doctors. De kinderen hebben een sponsorformulier
meegekregen en tevens een aantal flyers om af te geven aan de mensen die hen willen
sponsoren. In de centrale hal van school staat een grote bak waar de plastic flessen (1,5 l)
in kunnen. Uiterlijk woensdag 19 april kunnen de kinderen de flessen inleveren. Op
woensdag krijgen de kinderen dan de blauwe rugzak van Amref mee naar huis met 2 (groep
5-6) of 4 (groep 7-8) lege plastic flessen. De rugzak met de flessen -gevuld met waterworden dan donderdag (of uiterlijk vrijdag) mee naar school genomen. Mocht het niet gelukt
zijn om plastic lessen aan te leveren, dan kan uw kind natuurlijk ook lopen met volle flessen
frisdrank. Donderdag wordt ook de sponsorlijst en het geld bij de eigen leerkracht op school
ingeleverd. Misschien is het handig dat ouders donderdagochtend even een handje helpen,
want de kinderen hebben dan naast de blauwe Amref rugzak met de flessen water, ook nog
hun gymspullen en natuurlijk eten en drinken bij zich. Nog even puntsgewijs op een rijtje:
* Uiterlijk woensdag 19 april plastic flessen inleveren;
* Woensdag 19 april plastic flessen in blauwe rugzak mee naar huis;

* Donderdag 20 april flessen gevuld met water in blauwe rugzak meenemen naar school en
tevens het sponsorformulier met het geld inleveren.
* Vrijdagmiddag 21 april gaan de groepen wandelen door Opende: De groepen 7-8 starten
om 12.15 uur, de groepen 5-6 starten om 12.45 uur.
* Rond 14.00 uur verwachten we alle groepen weer op het schoolplein.
* 14.15 uur: Naar huis: vakantie!

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Groep 1
Deze week maken wij de opdrachten van het circuit af. Er is hard gewerkt en er zijn mooie
paasmandjes, vangspelletjes en eieren gemaakt. Het zuivelwinkeltje waarin veel
zuivelproducten gekocht zijn, heeft weer plaats gemaakt voor de huishoek. We werken nog
wel even over het thema lente op de boerderij tot aan de
meivakantie.
Tractorrijbewijs
Goede chauffeurs zijn de kinderen van groep 2! Na het rijdenvan
een parcours op het speelplein op de tractor of de skelter heeft
iedereen zijn “tractorrijbewijs”gehaald.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Veilig Leren Lezen
Thema kern 10: Kijk eens om je heen!
Het thema van kern 10 sluit aan bij wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. In het
ankerverhaal ‘Een schaap in de boom’, wordt Willem geconfronteerd met allerlei
natuurverschijnselen. Met de kinderen bespreken we zaken zoals weersomstandigheden,
het landschap en de leefomgeving. Ze leren woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, de
heuvel, het kalf, de motregen, schuilen en de stortbui.
Woordtypen in kern 10
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 10 zijn:
 woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw,
nieuw en duw;
 woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en
sterkst;
 woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep
is, zoals: bomen;
 woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en
waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;
 woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, ch- of -aai-,-ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;
 woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe.

Spelling
We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze
aan het eind van de kern worden beheerst. Verder oefenen we met één nieuwe
spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die beginnen met twee of drie
letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: dwerg en
sterk.
Begrijpend lezen
Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. In deze kern
oefenen we onder andere met gatenteksten: korte teksten van vier zinnen waarin in twee
zinnen een woord ontbreekt. De kinderen maken de tekst af door het juiste woord te kiezen
uit een aantal woorden.
Spelling groep 4
Vandaag zijn we gestart met woordpakket 19. We leren woorden schrijven met de
LETTERROVER. Bijv. steen -> stenen. We verdelen het woord in klankgroepen en horen
we aan het eind van de eerste klankgroep een lange klank /aa/ee/oo/ of uu? Let dan op! De
letterrover neemt een letter (klinker) over.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 is bezig geweest met inhoudsmaten als liter(l), centiliter(cl) en milliliter(ml). Verder
gaan ze deze week bezig met kolomsgewijs aftrekken. Dat wil zeggen dat 3 cijferige getallen
worden gesplitst in honderdtallen, tientallen en eenheden. Daarna worden de honderdtallen,
tientallen en eenheden apart van elkaar afgetrokken. Sommen als 596 - 354 .
Groep 6 is ook bezig met aftreksommen. Zij rekenen van rechts naar links, dus ze trekken
eerst de eenheden van elkaar af, dan de tientallen, vervolgens de honderdtallen en tenslotte
de duizendtallen. Een som als 3-5 = -2, er is dus een tekort.
Spelling
Maandag hebben de kinderen het dictee gemaakt van woordpakket 18 en we hebben
tevens een begin gemaakt met woordpakket 19. De kinderen van groep 5 leren meer
woorden schrijven met v en z. Het gaat om woorden als sportieve, de lijven en boze en de
reuzen. Groep 6 leert meer woorden schrijven waarin je een ie hoort, maar een i schrijft. Het
gaat om woorden als dineren en het podium. Het zijn woorden waar geen spellingsregel bij
hoort; het zijn zogenaamde onthoudwoorden.
Taal
Groep 5 is druk geweest met persoonsvorm en onderwerp. Deze week leren ze verder hoe
je een reclametekst schrijft. Groep 6 heeft meer geleerd over het verdelen van een zin in
zinsdelen. Verder leren de kinderen hoe je een instructietekst schrijft.
Aardrijkskunde/topografie
Maandag hebben de kinderen de toets van topografie terug gekregen. Door veel kinderen is
die toets erg goed gemaakt! Enkele kinderen willen graag herkansen. Dat kan aanstaande
dinsdag. Iedereen heeft deze week ook een samenvatting meegekregen om te leren,
dinsdag (en niet zoals eerder stond vermeld donderdag 13 april!) hebben ze hier dan een
toetsje over.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
IEP toets groep 8
Op dinsdag 18 en woensdag 19 april zal de IEP toets worden afgenomen door de
kinderen van groep 8. Deze toets test de vaardigheden van de kinderen op het gebied van
taal (lezen, taalverzorging) en rekenen. De kinderen zullen alleen 's ochtends bezig zijn met
het maken van de toets, tot ongeveer 11:00 uur. De kinderen mogen tijdens het maken van
de toets een stukje kauwgom meenemen. De school zorgt tijdens de kleine pauze voor wat
lekkers. De kinderen hoeven zelf dus niks extra's mee te nemen.
De kinderen hebben vandaag een brief met informatie mee naar huis gekregen met meer
informatie over de toets. Wanneer er nog onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met
juf Laura.
Musical
Deze week zijn de kinderen van groep 7/8 geïntroduceerd met de musical die we dit jaar
gaan opvoeren. We hebben de verhaallijn bekeken en al een liedje geoefend. We kunnen
niet wachten tot we van start kunnen gaan!
Na de meivakantie zullen we gaan beginnen met het oefenen voor de musical. Wanneer
duidelijk is hoe we het stuk gaan opzetten, zullen we hulp nodig hebben van ouders. Onder
andere voor het maken van het decor, het oefenen van liedjes en scènes, het verzorgen van
kostuums, etc. Wanneer we het script hebben zal er een oproep komen in de nieuwsbrief.
Kranten
Groep 7/8 gaat de komende periode meer leren over constructie tijdens de lessen Natuur &
Techniek. We vragen ons af of het mogelijk is om van kranten een stoel te maken. Hebt u
thuis nog oude kranten liggen? Wij kunnen ze goed gebruiken!
Eierdozen
Ook hebben wij voor een knutselproject eierdozen nodig. Deze zijn zeer welkom op school!

