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

Bloemen- en taarten actie
Koffieochtend; 10 uur
Meester- en juffenfeest; presentatie voor ouders vanaf 11.45 uur.
Hemelvaartweekend
Pinksteren (dinsdag 6 juni is een margedag)
Praktisch verkeersexamen leerlingen groep 7/8
Schoolfotograaf
Margedag Obs Het Kompas; alle leerlingen vrij
Schoolreisje groep 1 en 2
Schoolreisje voor de groepen 3 t/m 8

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Dringend verzoek
In verband met de onderstaande wegwerkzaamheden (15 t/m 19 mei) vragen we iedereen
zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Mocht u toch met de auto
komen, dan is er ook een optie om uw auto te parkeren bij de Poiesz supermarkt en het
laatste stuk te lopen. Mocht u toch omrijden, dan kunt u ook gebruikmaken van het
parkeerplaatsje bij de velden,
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.
Vakantierooster 2017-2018
Hieronder staat het vakantierooster voor komend schooljaar. Dit is het vakantierooster zoals
vastgesteld door de GMR van Westerwijs en besproken in de regio. De scholen kunnen
ieder nog hele of halve margedagen toevoegen, mits ze voldoen aan de wettelijke kaders.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend

21-10-2017 t/m 29-10-2017
23-12-2017 t/m 07-01-2018
24-02-2018 t/m 04-03-2018
30-03-2018 t/m 02-04-2018

Koningsdag
Mei-vakantie
Hemelvaart
Pinksterweekend
Zomervakantie

27-04-2018
28-04-2018 t/m 06-05-2018
10-05-2018 t/m 11-05-2018
21-05-2018
21-07-2018 t/m 02-09-2018

Op een later tijdstip krijgt u de planning van de margedagen van Het Kompas. Deze worden
vastgesteld aan de hand van de planning van teambesprekingen en –scholingen.
Herinnering betalen ouderbijdrage
Er zijn ouders die hebben de (vrijwillige) bijdrage nog niet betaald. De bijdrage is vrijwillig,
maar zonder deze bijdrage kunnen wij als school bepaalde activiteiten en feesten niet
bekostigen. We willen dan ook de ouders, die nog geen bijdrage voor dit schooljaar betaald
hebben, vragen om deze alsnog over te maken.
De vrijwillige ouderbijdrage is voor dit schooljaar door de OR vastgesteld op € 40,-- per kind,
waarvoor wij activiteiten en festiviteiten organiseren, zoals de schoolreizen, Sinterklaasfeest,
Kerstfeest, sportdag, Laatste Schooldag ed.
U kunt de bijdrage overmaken naar Bankrekeningnummer NL57RABO0323773486 t.n.v.
Ouderraad Het Kompas en onder vermelding van de naam van de leerling.
Bij voorbaat hartelijk dank!

NIEUWS ALGEMEEN

Meester- en juffendag
Op woensdag 24 mei is het feest, want dan vieren alle juffen en
meester 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.
Bloemen- en taartenactie De Binding
Vrijdag kunnen de bestellingen worden opgehaald, maar is er ook een losse verkoop van
bloemen. De opbrengst gaat in zijn geheel naar nieuwe boeken voor de gezamenlijke
bibliotheek. De leerlingen zitten met smart op nieuwe boeken te wachten!
Schoolfotograaf 9 juni 2017
Op vrijdag 9 juni komt de fotograaf weer op school.
Net al vorig jaar beginnen we met het maken van de foto’s van de broertjes/zusjes Vanaf
08.00 bent u welkom hiervoor.
Aansluitend gaan alle groepen op de foto en de kinderen apart. En wel op blote voeten!
De achtergrond kleur dit schooljaar neutraal zacht grijs.
Mocht u belangstelling hebben met het hele gezin op foto te willen, die mogelijkheid is er, na
schooltijd, ook.
Hiervoor dient u zich wel aan te melden via de mail: katoriena@home.nl.
Data en bestemming schoolreizen
Groep 1 en 2
vrijdag 23 juni naar Sanjes Fertier in Veenwouden.
Groep 3 en 4
donderdag 6 juli naar Doe-Zoo in Leens
Groep 5 t/m 8
donderdag 6 juli naar Aventoer in Burgum.

Mediawijsheid en mobiele telefoon
Kinderen krijgen steeds jonger een mobiele telefoon of zijn via andere devices actief op
social media. Nog niet altijd zijn ze zich bewust van de ‘gevaren’ die er aan verbonden zijn.
Kwetsende opmerkingen en/of plaatsen van foto’s/filmpjes van anderen via Whatssappgroepen zijn dan vaak het eerste waar ze mee in aanraking komen. De meeste zaken
gebeuren buiten schooltijd. Op school besteden we aandacht aan mediawijsheid, maar we
willen ook u als ouders/verzorgers erop wijzen dat ook u daar een verantwoordelijkheid in
hebt. We willen u adviseren om te praten met uw kind(eren) over communiceren via social
media en af en toe met uw kind mee te kijken.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Beterschap voor Laurens
Maandagmiddag, na schooltijd, is Laurens met zijn fiets gevallen en lelijk op zijn hoofd
terecht gekomen. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd en heeft daar verschillende scans
gehad. Gelukkig leek het gisteren allemaal goed en mocht hij weer naar huis. Nu thuis maar
lekker opknappen, Laurens!! Van harte beterschap!!!
Thema Verkeer
Groep 1 heeft vorige week hebben al veel geleerd over voetgangers en
fietsers. Deze week komen daar auto's en borden bij. We leren dat er
verschillende soorten borden zijn, namelijk: 'pas op', 'hier moet je', 'kijk hier
is' en 'hier mag je niet'. Woensdag hebben wij een verkeerswandeling
gemaakt door Opende. We hebben gekeken naar de borden die we
tegenkwamen, het kruispunt en de bushalte. Heel interessant!

Ook hebben wij buiten met stoepkrijt
allemaal wegen getekend en daarna mochten er
autootjes op rijden. Er werden zebrapaden, stoplichten
en fietspaden bijgetekend, zodat alle weggebruikers
weten wat ze moeten doen. Kortom, de kinderen leren
volop!

Groep 2 weet inmiddels hoe ze veilig moeten oversteken en morgen gaan we dit, tijdens
een wandeling, in praktijk brengen.
Vandaag hebben we geleerd hoe het leven van een autocoureur (Max Verstappen!!)
eruitziet. Ook interessant!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 4
Taal/spelling
Deze week hebben we de signaleringstoetsen voor spelling en taal over blok 5 gemaakt. Bij
spelling staan woordpakket 17 t/m 20 centraal (woorden met au(w), ou(w), ei, ij, woorden
met de letterrover en woorden met de letterzetter.)
Bij taal gaat de toets o.a. over zinsdelen, werkwoorden, samenstellingen, zelfstandige
naamwoorden en interpunctie. Volgende week zijn de controletoetsen. Voor spelling is het
aan te raden om ook thuis nog te oefenen.

Tafels
A.s. maandag 15 mei starten we met het tafelpaspoort. De leerlingen moeten de tafel
kunnen opzeggen en ook door elkaar kennen. Bovendien wordt de tafel andersom gevraagd
d.w.z. "de leerkracht zegt het antwoord en de leerling zegt de bijbehorende keersom, bijv. 24
= 8 x 3". We beginnen maandag met de tafel van 1 en 10. Elke tafel die wordt beheerst,
levert een sticker op het paspoort op.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
De kinderen van groep 5 leren hun standpunt te bepalen in ruimtelijke situatie. Verder leren
ze meer over km, m, dm en cm. En ze gaan bezig met het omrekenen van die lengtematen.
Groep 6 is maandag en dinsdag bezig geweest met handig vermenigvuldigen. De kinderen
hebben geleerd hoe ze met behulp van halveren, verdubbelen en splitsen keersommen
handig kunnen uitrekenen. Zo kun je een vrij lastige som als 8 x 16 veranderen in 4 x 32,
eventueel nog verder veranderen in 2 x 64. De uitkomst blijft steeds hetzelfde. Ook gaan de
kinderen aan de slag met het aflezen en interpreteren van staafgrafieken en tabellen.
Spelling
Beide groepen hebben woordpakket 20 afgerond met het dictee. Voor deze week staat er
weinig spelling op het programma, maar volgende week maken beide groepen het
signaleringsdictee. Daarna gaan de kinderen aan de slag met H(herhalings-) of
R(remediërende-) werkbladen.
Begin volgende week nemen de kinderen het signaleringsdictee mee naar huis. De kinderen
kunnen natuurlijk altijd de woordpakketten 17 t/m 20 thuis nog extra oefenen. Na de R- en
H-bladen volgt het controledictee.
Taal
Groep 5 heeft e.e.a. geleerd over fabels. Deze week leren de kinderen meer over een
betoog en over het herkennen en gebruiken van voegwoorden in een zin. Groep 6 weet
inmiddels meer over de opbouw van een raadsel. Eind deze week herhalen de kinderen het
herkennen en gebruiken van persoonlijke voornaamwoorden.
Natuur
Deze weken leren we van alles over het menselijk lichaam. Dinsdag hebben de kinderen
proefjes gedaan waarbij ze hun zintuigen (voelen, ruiken, proeven - zien en horen volgt)
moesten gebruiken. Zo hebben ze het verschil tussen veren en zoutkristallen gevoeld en ze
hebben de geur van kaneel en pindakaas onderscheiden. Ook hebben ze gemerkt wat er
gebeurt met je smaakbeleving als je je neus dichtknijpt, en hebben ze hun eigen ogen voor
de gek gehouden met optische illusies.
Volgende week gaan de kinderen een proefje doen met hun gehoor en gaan we met een
nieuw onderwerp beginnen. Hiervoor hebben we per leerling een aantal voorwerpen nodig.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind dinsdag 16 mei de volgende voorwerpen in een tas mee
naar school neemt? Het gaat om: 2 bakjes of kommetjes, 1 vork, 1 lepel en een zeef.
Alvast bedankt!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Herdenking 4 mei
Op donderdag 4 mei hebben een aantal leerlingen een gedicht voorgedragen tijdens de
dodenherdenking in Opende. Dit hebben ze prachtig gedaan. Ook andere klasgenoten
waren aanwezig om de herdenking bij te wonen. Wat fijn dat iedereen op zijn of haar eigen
manier zich betrokken opstelt en dat het nog steeds wat doet met ons allemaal.

BankBattle 17 mei
In een race tegen de klok gaan op woensdag 17 mei 2017 voor het twaalfde achtereen
volgende jaar ruim 1.500 basisscholen uit het werkgebied van circa 60 lokale Rabobanken
met elkaar de strijd aan voor wat betreft hun parate kennis en computervaardigheden.
Bijzonderheid daarbij is dat gebruik van internetverbindingen het mogelijk maakt om per klas
actief deel te nemen vanuit het eigen klas- c.q. Computerlokaal. Het succesvol afronden van
BankBattle vereist tactiek, strategie en vooral klassikaal samenspel. Alle deelnemende
klassen starten met het uitvoeren van praktijkopdrachten en het beantwoorden van vragen.
Deze hebben betrekking op o.a. schoolvakken, muziek, computers, techniek, radio, televisie
en internet. Uiteindelijk resulteert dit na ongeveer anderhalf uur hard werken in een geheime
kluiscode die toegang geeft tot de eindopdracht. De klas die het geheel als eerste weet te
volbrengen is winnaar.
Moestuintjes
Maandagmiddag zijn de kinderen van groep 7/8 als echte tuiniers aan de slag geweest in de
klas. We hebben moestuintjes gezaaid voor de Voedselbank. Wanneer de zaadjes
ontkiemen en het eerste groen zich laat zien, zullen de plantjes in de tuin van Appie Wijma
worden gezet. Samen met vrijwilligers wil hij ervoor zorgen dat er namens de voedselbank
ook verse groentes e.d. kunnen worden meegegeven. Wij gaan ons best doen!
Afscheid groep 8
Vanaf volgende week zal groep 8 de plannen voor hun afscheid duidelijk in kaart gaan
brengen. De kinderen kunnen dit in grote lijnen zelf regelen. We gaan dit doen op de
momenten dat groep 8 HVO zou hebben. Bij deze momenten zullen alle kinderen die
afscheid nemen van de basisschool aanwezig zijn, dus ook de leerlingen die dan GVO
hebben. Het afscheid vindt plaats op dinsdag 18 juli. Over de precieze invulling hiervan
wordt later bericht gedaan.
Uitslag IEP toets groep 8
De uitslag van de IEP toets zal uiterlijk vrijdag 19 mei bekend zijn. U kunt dus eind volgende
week de uitslag verwachten.
Moederdag
Op zondag 14 mei is het moederdag. Willen jullie eraan denken dat iedereen vrijdag a.s. een
plastic tas meeneemt naar school?

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
Uitnodiging

Weidevogels voor de jeugd bij IVN Grootegast e.o.
Deze activiteit van IVN is zowel binnen als buiten. April en mei zijn de
maanden van de weidevogels. Dan leggen ze hun eieren en komen de
jonge kuikens uit. Op zaterdag 13 mei gaan we aandacht besteden aan de
weidevogels.
We geven binnen eerst informatie over de weidevogels en gaan daarna het veld in.
Uiteraard eerst op een flinke afstand en met een verrekijker proberen we de
weidevogels op te sporen en te bekijken. Neem dus, indien mogelijk, een verrekijker mee.
Misschien gaan we het veld nog wel in.
Er is ook een ringer aanwezig die de jonge pullen probeert te ringen.
Dat is heel belangrijk, want zo kunnen we weten waar de vogels in de zomer zoal verblijven
en waar ze in de winter naar toe gaan.

We starten om 14.00 uur in de ruimte van NDCE achter het gebouw van Penta Primair,
Hoofdstraat 44 in Grootegast.
Na uitleg door een PowerPoint gaan we naar buiten in de buurt van Doezum.
Het belooft een mooie middag te worden en daarom nodigen we je hartelijk uit om mee te
doen. Voor IVN-jeugdleden is het gratis, niet-leden betalen € 2.00. Geef je op bij Herman
Woltjer, hwoltjer@home.nl of tel. 0594-613253. De activiteit duurt tot ongeveer vier uur.

Nieuwsbericht van de GGD over teken
Nu de lente is begonnen trekken veel kinderen en ouders de natuur
in. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kan je ziek maken als
de teek te lang vastgebeten zit in je huid. Daarom wil GGD Groningen
het volgende onder de aandacht brengen:
‘Controleer altijd op teken na een verblijf in de natuur of tuin. Verwijder een teek binnen 24
uur; de kans op de ziekte van Lyme is dan heel klein!’
Teken komen in het hele land voor in bossen, duinen, heidegebieden, weilanden, parken en
tuinen. Teken vallen niet uit bomen! Ze zitten vooral in hoog gras, op bosbessenstruiken,
varens of tussen dode bladeren. Van daaruit stappen ze over op langslopende dieren, maar
ook op mensen. Sommige teken zijn besmet met de Lyme-bacterie die de ziekte van Lyme
kan veroorzaken. Als een teek lang vastgebeten zit op de huid kan hij deze bacterie
overbrengen. De ziekte is meestal goed te behandelen met antibiotica. Zonder behandeling
kan deze ziekte bij sommige mensen chronische klachten veroorzaken aan hart,
zenuwstelsel, gewrichten en huid. Meer weten? Bekijk hier een filmpje over teken!
Met de app ‘Tekenbeet’ kun je opzoeken hoe teken eruitzien en wat je moet doen om teken
correct en snel te verwijderen. De app “Tekenbeet” is gratis te downloaden in de Google
Play Store en in de App Store.

