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AGENDA (ALGEMEEN)
4 mei
5 mei
12 mei
22 mei
24 mei
25,26 mei
5,6 juni
8 juni
9 juni
12 juni

Voorstelling voor groep 7 en 8 in Grootegast
Bevrijdingsdag; leerlingen vrij
Bloemen- en taarten actie
Koffieochtend; 10 uur
Meester- en juffenfeest
Hemelvaartweekend
Pinksteren (dinsdag 6 juni is een margedag)
Praktisch verkeersexamen leerlingen groep 7/8
Schoolfotograaf
Margedag Obs Het Kompas; alle leerlingen vrij

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Fantastische activiteiten
Ondertussen hebben we de meivakantie al achter de rug,
maar toch wil ik nog even alle hulpouders en organiserende
leerkrachten bedanken voor hun fantastische inzet tijdens de
Koningsspelen (sportieve spelen èn het wandelen voor water)
op de laatste schooldag voor de vakantie! Het was grandioos!
Zonder de hulpouders zijn deze Koningsspelen echt niet
haalbaar. De actie Wandelen voor Water heeft maar liefst ruim 2600 euro opgebracht. Een
groot compliment voor alle kinderen die eerst sponsors hadden geregeld en vervolgens een
pittige wandeltocht door Opende hebben gemaakt met flessen vol met water in hun rugtas!
Het geld is inmiddels overgemaakt naar de organisatie Amref Flying Doctors. Kinderen,
sponsors en ouders; bedankt voor jullie inzet.
Wegwerkzaamheden Opende
De gemeente Grootegast voert van 15 tot en met 19 mei werkzaamheden uit aan de kruising
van de Drachtsterweg, Provincialeweg en Verbindingsweg in Opende. Omdat het straatwerk
is verschoven, moet de kruising opnieuw worden bestraat. Ook worden er tegels
aangebracht die de oversteekroute voor kinderen aangeeft. De kruising wordt deze periode
volledig afgesloten voor autoverkeer.
Omleiding verkeer
Het autoverkeer wordt omgeleid via de Kaleweg. De Hoflaan wordt afgesloten voor
autoverkeer, maar is wel toegankelijk voor lijndiensten. Reizigers kunnen op de bus stappen
bij de kruising Hoflaan en Provincialeweg aan de oostzijde van Opende of bij de rotonde
Groningerstraat in Surhuisterveen. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken
van de kruising.

Extra oudergesprekken
Zoals gebruikelijk zal er in de maand mei voor enkele ouders een extra
ronde oudergesprekken plaatsvinden. Zij zullen van de groepsleerkracht binnenkort een
uitnodiging voor een extra gesprek ontvangen. Het initiatief mag ook bij u vandaan komen,
neem dan telefonisch of per mail even contact op met de groepsleerkracht of loop even bij
de groepsleerkracht binnen om uw vraag te stellen.

NIEUWS ALGEMEEN
Leuk nieuws
Via deze weg wil ik jullie laten weten dat ik zwanger ben en dat mijn man (Erik) en ik dus ons
eerste kindje verwachten! Ik ben nu op de helft van de zwangerschap en ben halverwege
september uitgerekend. Mijn buik begint nu wel echt met groeien, dus het zal voor iedereen
nu snel zichtbaar worden...
Het kindje groeit goed, ik voel me goed en hoop dat dit tot aan mijn verlof (zomervakantie)
zo blijft!
Groet,
Juf Janneke
Feest!
Op woensdag 24 mei vieren alle meesters en juffen hun verjaardag op school. Het zal een
feestelijke dag worden. De kinderen mogen daarom verkleed op school komen. Voor eten
en drinken wordt gezorgd, dus de kinderen hoeven dit niet zelf mee te nemen. Aan het eind
van de ochtend zullen er optredens plaatsvinden, waarbij u als ouder(s)/verzorger(s) vanaf
11.45 uur van harte welkom bent.
Floralia
Alle kinderen krijgen morgen een stekje mee naar huis en de zonnebloempitten.
De bedoeling is dat de kinderen het stekje mee naar huis nemen om te verzorgen en om te
toveren tot mooie planten. Ook ontvangen de leerlingen zonnebloempitten om op te
kweken. In de week van Floralia komen de verzorgde stekken, vast uitgegroeid tot mooie
planten, weer op school voor een beoordeling. De leerlingen met hele groene vingers
kunnen een leuke attentie ontvangen. De zonnebloemen worden diezelfde week
opgemeten en voor de hoogste zonnebloem wordt de wisselbeker uitgereikt.
Alvast heel veel succes !
Bloemen- en taartenactie De Binding
Denkt u nog aan het inleveren van het bestelformulier voor de bloemen en taarten? De
opbrengst gaat in zijn geheel naar nieuwe boeken voor de gezamenlijke bibliotheek. De
leerlingen zitten met smart op nieuwe boeken te wachten!

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Thema Verkeer
De komende weken werken wij over het thema Verkeer. Met het verkeer hebben de
kinderen dagelijks te maken. Het spelen op de stoep, het fietsen en het meerijden in de
auto. De kinderen krijgen, hoe jong ze ook zijn, meteen te maken met de verkeersregels: op
de stoep blijven en goed uitkijken bij het oversteken. Ook gaan we het hebben over de
verschillende vervoermiddelen.
In groep 1 wordt deze week aandacht besteed aan ‘de fiets' en 'de
voetganger'. Juf heeft haar fiets op school staan en wij hebben
allerlei onderdelen van de fiets al benoemd. Sommige woorden zijn
best moeilijk, zoals 'spaken' en 'ventiel'! Woensdag hebben wij een

fietsencheck gehouden, waarbij we onze eigen fiets konden controleren. De kinderen
kunnen dit al heel goed! Sommige kinderen hebben zijwieltjes en andere kinderen kunnen al
zonder. Knap hoor! Kinderen uit groep 7/8 hebben ons geholpen.

Groep 2 leert deze week van alles over de verkeersborden en tellen we
iedere dag hoe de kinderen op school komen. Het prentenboek “Tim op
de tegels”staat tijdens het thema centraal.
Tim wil graag buitenspelen. Dat mag van zijn vader, maar dan moet hij
wel op de stoeptegels blijven. Daar blijft hij ook heel braaf zitten, hoe
gevaarlijk de situatie om hem heen ook wordt! Zijn vader ziet alles
gebeuren en probeert Tim te redden. Uiteindelijk is het Tim die zijn vader
moet redden. Maar wie deed er nou gevaarlijk? Een prachtig
prentenboek, waarbij iedereen Tim op de tegels laat zitten ‘omdat vader
het zegt’!
Zwemdiploma voor Lotte
Lotte is geslaagd voor diploma A! Van harte gefeliciteerd!!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Voorstelling
Op woensdag 3 mei hebben de kinderen van
groep 3 en 4 een voorstelling in Marum
bijgewoond.
Het verhaal ging over "De Reismuis".
Met allerlei techniek, poppen en muziek werd
gespeeld hoe de reismuis een spannend avontuur
beleefde.
De kinderen hebben van de voorstelling genoten.
De ouders die voor het vervoer hebben gezorgd
worden hartelijk bedankt.
Groep 4
Spelling
We zijn aan het oefenen met woordpakket 20; woorden met ei, ij, au(w) en ou(w). Dit zijn
zogenaamde "onthoudwoorden", dat wil zeggen Je moet onthouden hoe je het woord moet
schrijven. Wij zeggen dan, "Je moet een foto in je hoofd maken van het woord". Op dinsdag
9 mei is het signaleringsdictee over de woordpakketten 17, 18, 19 en 20. Nog even
oefenen? Klik op http://www.hetkompas-opende.nl/Groepen/Groep4/Woordpakketten.aspx
Rekenen
Bij het rekenen zijn we bezig met het klokkijken met minuten. We oefenen met 5 voor het uur
en 5 over het uur, 5 voor half en 5 over half. Dit blijft voor veel kinderen lastig, dus goed om

dit ook thuis nog eens te oefenen. Regelmatig vragen hoe laat het is helpt al. Ook de tafels
blijven terugkomen. Er wordt naar gestreefd, dat alle kinderen de tafels van 1 t/m 5 vlot
beheersen.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert de oppervlakte en omtrek bepalen. Verder leren de kinderen rekenen
met analoge en digitale tijdsaanduidingen.
De kinderen van groep 6 leren kommagetallen gebruiken om nauwkeurig lengtes te kunnen
meten.
Spelling
Deze week ronden beide groepen woordpakket 20 af met het dictee.
Taal
De komende twee weken zijn we bezig met hoofdstuk 10 van blok 5. Beide groepen leren
bepalen wat belangrijk is tijdens het luisteren en wat niet. De kinderen leren dus meer over
het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Voorstelling 4 mei
Op donderdag 4 mei gaan de kinderen van groep 7/8 naar 'De Zaak Vlaskamp', een
voorstelling in Grootegast van 13:00 tot 14:00 uur (de kinderen kunnen dus iets later thuis
zijn dan normaal). De voorstelling vindt plaats op de Jan Kuipersschool, Noorderdwarslaan
19 in Grootegast.
Gedichten herdenking 4 mei
Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. Dit jaar is De Klister officieel aan de beurt
met het voordragen van een gedicht. Maar wegens een miscommunicatie is daar veel
onduidelijkheid over geweest. We hebben nu afgesproken dat 4 leerlingen van Het Kompas
ook hun gedicht mogen voordragen bij de herdenking. Dit zal worden gedaan door Mike,
Roos, Jacco en Gerda.
Programma herdenking 4 mei
19.30 uur vertrek vanaf gebouw Eben Haezer in Opende naar begraafplaats
19.37 uur aankomst monument
19.40 uur muziek
19.50 – 19.57 uur toespraak
19.58 uur kranslegging
20.00 uur twee minuten stilte
Daarna spelen van de Last Post en het Wilhelmus.
Daarna voordragen van de gedichten door de leerlingen.
Verkeersexamen
Vlak voor de meivakantie zijn de theoretische verkeersexamens nagekeken. Ook de
kinderen die een herexamen hebben gemaakt zijn geslaagd. Gefeliciteerd! Alle kinderen van
groep 7/8 mogen op 8 juni meedoen aan het praktisch verkeersexamen.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
Veilig Verkeer Nederland

