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

Koffieochtend; 10 uur
Meester- en juffenfeest; presentatie voor ouders vanaf 11.45 uur.
Hemelvaartweekend
Uiterlijke datum voor opgave begeleiding schoolreis.
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 3/4 en groepen 5 t/m 8

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Uitslag eindtoets groep 8 leerlingen
Met trots kunnen we vermelden dat de behaalde schoolscore op de eindtoets van de
leerlingen uit groep 8 voldoende is volgens de norm van de inspectie van onderwijs. Een
groot compliment aan de leerlingen, het team en in het bijzonder de leerkrachten van groep
8!
Voor het overgrote deel komen de eerder gegeven adviezen overeen met de behaalde
scores van de leerlingen. Indien de score een hoger niveau aangeeft dan het gegeven
advies van de basisschool dan zal er een heroverweging plaatsvinden. Er zal door de
leerkracht contact worden opgenomen met de betreffende ouders. Bij die heroverweging
spelen naast het resultaat ook leerlingkenmerken een rol.
Op dit moment kunnen we de uitslag nog alleen digitaal uitlezen. De papieren versies
verwachten we zeer binnenkort. De leerlingen uit groep 8 krijgen de uitslag dan mét een
leeswijzer mee naar huis.
Herhaling ‘Uitnodiging koffieochtend’
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. Om een
inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid mensen, zou ik het op prijs stellen
dat u via de mail doorgeeft dat u komt (directie.kompas@westerwijs.nl).
Met vriendelijke groet,
Tamara de Haan

Vervoer schoolreizen
Alle groepen gaan binnenkort met auto’s op schoolreis. Groepen 1/2 op vrijdag 23 juni en op
donderdag 6 juli gaan de groepen 3/4 en ook de groepen 5 t/m 8. Er zal dan zeker een
beroep gedaan worden op u als ouders voor vervoer.
Over het vervoeren van kinderen is een paragraaf geschreven in de schoolgids (Hoofdstuk 6
paragraaf 10). De belangrijkste zaken zijn:
 De basisregels is dat kinderen kleiner dan 1,35 m. in een goedgekeurd en passend
kinderbeveiligingssysteem moeten zitten. Indien er al twee kinderen in zitjes op de
achterbank zitten, dan mag nummer 3 er tussen in een gewone autogordel.
 Alle inzittenden in een auto moeten een eigen autogordel gebruiken.
 Er mogen niet méér inzittenden in dan op het kenteken staat aangegeven en ook niet
méér dan er autogordels aanwezig zijn.
We raden u aan om de tekst in de schoolgids nog eens te lezen. U kunt deze vinden op de
website.
Begeleiding en vervoerders
Binnen Het Kompas is er een afspraak met betrekking tot het meegaan als begeleider èn
vervoerder met schoolreizen. Mensen uit de OR krijgen als eerste de mogelijkheid om aan
te geven dat ze mee willen als begeleider. Daarna de MR-leden en daarna andere
belangstellende ouders.
Dit schooljaar gaan er veel groepen tegelijk op schoolreis en zullen we dan ook veel mensen
nodig hebben voor begeleiding èn vervoer.
In de bijlage bij deze Nieuwsbrief treft u een opgavebriefje aan waarop u kunt aangeven dat
u wilt meegaan met een schoolreis en welke schoolreis eventueel de voorkeur heeft. Indien
u zich opgeeft is er nog géén zekerheid dat u ook mee kunt!
Graag uiterlijk maandag 29 mei het opgavestrookje inleveren bij één van de
leerkrachten of via de mail doorgeven (directie.kompas@westerwijs.nl ). Denk dan wel
aan vermelden van alle gevraagde gegevens. Uiterlijk in de week van 5 t/m 9 juni krijgt u van
ons bericht.
Tegemoetkoming studiekosten voortgezet onderwijs
In een aantal specifieke gevallen kunnen ouders een beroep doen op het Studiefonds
Groningen. Het studiefonds is onder meer voor leerlingen in het voortgezet onderwijs:
- waarvan het gezinsinkomen rond het bijstandsniveau ligt;
- die meer dan 10 km van de dichtstbijzijnde school voor voortgezet onderwijs wonen.
Mocht u meer willen weten dan verwijzen we u naar www.studiefondsgroningen.nl

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.

Welke leerlingen (groep 5 t/m 8) willen de opening doen van ‘Tuuntje’?
Vrijdag 9 juni is de officiële opening van Tuuntje; de voedseltuin Westerkwartier.
Tuuntje is een initiatief van de gezamenlijke voedselbanken in de provincie Groningen,
waarbij de productie van verse groenten en fruit voor de cliënten van voedselbanken het

uitgangspunt is. Tuuntje is een werk, leer- en sociale ontmoetingsplek in het Westerkwartier
van Groningen. De opening is van 15.00 tot 16.00 uur. Er zullen een aantal toespraken
worden gehouden door vertegenwoordigers uit de gemeente en provincie. Na de toespraken
mogen een aantal kinderen (uit groep 5 t/m 8 ) samen met de sprekers de
openingshandeling verrichten (planten van groenten). Wie dat wel wil doen kan zich
opgeven bij de eigen leerkracht! Deze zal het doorgeven aan de organisatie. Het is echter
géén activiteit van school en valt dus onder eigen verantwoordelijkheid van de ouders.
Het adres:Boersma's reed 6a 9865 XH Opende.
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.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Deze week ronden wij het thema 'verkeer' af. De kinderen hebben veel
geleerd over fietsen, oversteken, auto's, verkeersborden...
In groep 1 kunnen we deze week nog heerlijk spelen bij de door ons
zelfgemaakte weg en tegen elkaar racen. We verven verkeersborden en we
mogen met autootjes door de verf om een weg te maken. Daar plakken we
een getekende auto bij. Er wordt nog fijn gewerkt over het thema.
In groep 2 worden de laatste werkjes afgemaakt en wordt er
deze week extra met het ontwikkelingsmateriaal gewerkt. De letter v van
verkeer zit in de lettermuur. De letterboom heeft al heel veel letterblaadjes
gekregen.

Op donderdag hebben we een fietsparcours op het plein. De kinderen
kunnen dan goed laten zien wat ze geleerd hebben!
Een dikke duim voor “meester Kees”
Onze conciërge mocht vrijdag de dikke duimenhoed op, omdat hij de
bevestiging strips in groep 1 weer had vastgezet.

NIEUWS UIT GROEP 3-4

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 heeft vandaag de rekentoets van blok 5 gemaakt. Donderdag en vrijdag zijn de
kinderen bezig met R- en/of H-bladen.
Groep 6 is begin deze week bezig geweest met het aflezen van routes op kaarten. Ook
moesten de kinderen de tijdsduur van wandeltochten berekenen. Donderdag maken zij de

toets van blok 5 en vrijdag en maandag gaan de kinderen met R- en/of H-bladen aan de
slag.
Spelling
Beide groepen hebben maandag het signaleringsdictee gemaakt van blok 5. Dinsdag
hebben de kinderen dat mee naar huis gekregen. Voor sommige kinderen is het zeker nuttig
als ze thuis nog even extra oefenen met de woordpakketten 17 t/m 20. Begin volgende
week is het controledictee.
Taal
Groep 5 is bezig geweest met het schrijven van een verhaal; hoe doe je dat? Woensdag
was een herhalingsles over voorzetsels, voegwoorden en onderwerp en persoonsvorm.
Einde deze week maken de kinderen de signaleringstoets van blok 5. Groep 6 heeft
geleerd hoe ze een beschrijving kan maken. De laatste les van blok 5 is een herhalingsles
en die gaat over de drie manieren om de persoonsvorm te vinden en over het herkennen en
gebruiken van persoonlijke voornaamwoorden. Ook groep 6 maakt eind deze week de
signaleringstoets.
Na de toets gaan beide groepen bezig met het maken van R- en/of H-bladen. In verband
met de vrije dagen rond Hemelvaart, volgt pas over ruim anderhalve week de controletoets.
Meesters- en juffendag
Juf Joke en meester Hans Peter vieren deze dag samen met de kinderen.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Provinciaal korfbalkampioenschap voor scholenteams
Op zaterdag 10 juni vindt in Hoogeveen het provinciale korfbalkampioenschap voor
scholen van de provincies Drenthe en Groningen plaats. Wij kunnen hieraan deelnemen met
ons team dat onlangs in De Veste kampioen werd van de gemeente Grootegast. Als de
kinderen mee willen doen en er is voldoende vervoer en er is begeleiding door ouders, dan
kunnen we dat team opgeven. Uiterlijk volgende week dinsdag, 23 mei, wil ik dat dan graag
weten. Er gaat die dag geen begeleiding vanuit school mee.
meester Hans Peter
Spelletjes meenemen
Op woensdag 24 mei is het Meester en Juffendag. De kinderen van groep 7/8 mogen een
(bord of kaart-) spel meenemen naar school.
Hulp voor de musical
Vorige week is er een mail gestuurd naar de ouders van groep 7/8 met een lijst aan dingen
die we gaan maken voor de musical. Er zijn een aantal aanmeldingen binnen gekomen,
maar we hebben nog meer ouders, familieleden, kennissen, etc. nodig. Opgeven kan via
l.bijkerk@westerwijs.nl
Verkeersexamen
Op donderdag 8 juni vindt het praktisch verkeersexamen plaats voor groep 7/8. Onze
groep deze dag om 9:45 uur vanaf Het Duivenlokaal (Drachtsterweg 66, Opende).
Op woensdag 7 juni gaan we de route oefenen met de klas. Op beide dagen wordt van de
kinderen verwacht dat ze en deugdelijke fiets meenemen naar school.
Ook kan er buiten schooltijd worden geoefend met het fietsen van de route. Ouders van
groep 7/8 ontvangen een mail met daarin de routebeschrijving.

Vrijwilligers verkeersexamen
Voor het verkeersexamen op 8 juni zoeken we nog vrijwilligers. Van hen wordt verwacht dat
ze tijdens het examen als controlepost dienen. Er wordt gezorgd voor koffie / thee tijdens de
zit. Vrijwilligers dienen zich op donderdag 8 juni om 8:15 uur te melden voor instructie bij Het
Duivenlokaal. Opgave kan via l.bijkerk@westerwijs.nl

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

