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

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
Inleveren strookjes opgave schoolreis
Denkt u aan de opgave voor de begeleiding en vervoer voor de schoolreizen? We kunnen
nog zeker hulp gebruiken, met name bij groep 5 t/m 8. Opgeven door inleveren briefje of via
de mail (directie.kompas@westerwijs.nl). Alvast bedankt!
Gezondheid juf Merel
Sinds een paar weken heeft juf Merel chronische hoofdpijnklachten. De klachten zijn
dermate heftig en langdurig dat er onderzocht wordt wat de oorzaak kan zijn. Op dit moment
is zij niet in staat om haar werkzaamheden op te pakken. Juf Laura heeft de afgelopen 2
weken de lestaken overgenomen. We gaan samen in overleg hoe we de situatie kunnen
oplossen. En wel zodanig dat het de minst mogelijke onrust geeft.
Verkeer
Wat was het vorige week bijzonder lekker rustig ronde de school. Er kwamen veel meer
kinderen en ouders met de fiets of lopend. Noodgedwongen weliswaar (het kruispunt werd
immers opnieuw bestraat), maar het leverde direct veel meer rust op. Wellicht een stimulans
om vaker te lopend of fietsend naar school te gaan?!

NIEUWS ALGEMEEN
Meester- en juffendag
Vandaag hebben we feestelijk de verjaardagen van de
leerkrachten gevierd. Veel kinderen èn leerkrachten waren
verkleed. Alle groepen hebben een workshop ‘dans’ en diverse
feestelijke activiteiten in hun eigen klas gedaan. We hebben de
ochtend afgesloten met een gezamenlijk optreden op het
schoolplein. Veel ouders hebben de moeite genomen om daar
even te komen kijken. Amarins van dansschool SDM en de
ouders die vanochtend geholpen hebben, willen we hartelijk

bedanken. De foto’s kunt u binnenkort op onze website bekijken.

Opbrengst moederdagactie
De opbrengst van de moederdagactie 2017 is € 700,-- . Een fantastisch bedrag!! Daarvoor
hartelijk dank!
We hopen dat de taarten lekker hebben gesmaakt en dat de bloemetjes een plekje hebben
gevonden in de tuin.
Het opgehaalde bedrag wordt volledig besteed aan boeken voor de gezamenlijke
bibliotheek. De scholen gaan een lijst maken met te bestellen boeken. De Bruna in
Surhuisterveen zal ze voor ons, met korting, bestellen.
We kijken terug op een zeer geslaagde gezamenlijke actie!
Namens de OR van het Kompas,
Annelies Tjoelker, Mattie Uildersma en Mieke Kolhek.
Namens de school bedanken we de OR voor de organisatie en de ouders voor hun bijdrage!
We zijn er erg blij mee en weten zeker dat we de leerlingen er een groot plezier mee doen.
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 korte week geen thema, maar werken we toe naar het juffen en meesterfeest. In
de klas hebben de kinderen verschillende soorten slingers gemaakt om de klas feestelijk
te versieren. Dat lijkt heel vrolijk!

Maandag kwam de moeder van Coen bij ons in groep 1 met een
puppy. We mochten vragen stellen en even aaien en knuffelen.
De puppy was heel lief en heeft goed opgepast. Leuk dat we
hem even op visite kregen!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Veilig leren lezen in groep 3
In deze tijd van het schooljaar zijn er regelmatig vrije dagen en is er volop gelegenheid om
uitstapjes te maken! In het verhaal van kern 11 (grijze kern) moeten de kinderen van groep 3
beslissen waar zij naartoe willen: het Botjesmuseum of het Kunstmuseum (Bom of Kum?).
Thema kern 11 : Wat bewaar jij?
In musea worden uiteenlopende zaken bewaard en tentoongesteld. Veel kinderen zijn ook
dol op het verzamelen van spullen. Op de thematafel zullen we allerlei zaken uitstallen die te
maken hebben met de onderwerpen ‘museum’, ‘verzamelen’, ‘kunstwerkjes’ en ‘hobby’s’.
Woorden die daarbij aan bod komen zijn onder andere: het album, breekbaar, de dino, het
oudst, iets dubbel hebben en de tentoonstelling.
Woordtypen in kern 11
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 11 zijn:
 woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ig of -lijk, zoals: veilig en eerlijk;
 woorden van twee lettergrepen die eindigen op -ing, zoals: buiging;
 samengestelde woorden van drie lettergrepen, zoals: prentenboek en inpakken;
 verkleinwoorden van drie lettergrepen die eindigen op -je, -pje of -tje, zoals: leesboekje,
bezempje en appeltje;
 woorden van twee of drie lettergrepen die beginnen met on- of ont-, zoals: onweer en
ontbijt;
 woorden van drie lettergrepen die beginnen met be-, ge- of ver-, zoals: bedoelen,
gevaren en vertellen.
Spelling
De kinderen maken kennis met één nieuwe spellingcategorie, namelijk samengestelde
woorden met alle mogelijke clusters, zoals: grasspriet en viltstift.
Begrijpend lezen
Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen, waarbij in de
werkboekjes met name de juiste antwoorden moeten worden gekozen. Aan het eind van
deze kern leren de kinderen ook zelf antwoorden te formuleren en zinnen in de juiste
volgorde te zetten. We bespreken de opdrachten altijd met de kinderen, om zo hun inzicht in
wat belangrijk is om een tekst te kunnen begrijpen te vergroten.
Groep 4
Moestuintjes
Ook groep 4 was in de ban van de moestuintjes. Alle kinderen zijn enthousiast bezig
geweest met zaaien en water geven. Ze hebben met succes 3 plantjes opgekweekt. Het
wordt nu tijd om de plantjes in de volle grond te gaan zetten, dus a.s. maandag 29 mei,
worden de plantjes mee naar huis gegeven. Misschien is het handig om Uw kind een plastic
tas of bakje mee te laten nemen om de plantjes te vervoeren.
Spelling
We zijn nu bezig met woordpakket 21, waarbij we woorden schrijven, die eindigen op ch
(pech) of cht (zucht). Volgende week starten we met het oefenen van de regelwoorden die
eindigen op een d (kind).

Rekenen
Volgende week hebben we de toets over blok 5.
De tafelsommen vlot kennen wordt nu steeds belangrijker, dus ook thuis graag oefenen.
Bovendien levert dat ook stickers op voor het tafelpaspoort.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen.
Naast het verbeteren van de toets, zijn de kinderen bezig geweest met het maken van de Hbladen en R-bladen. Medio volgende week starten we met blok 6, het laatste blok van dit
schooljaar. Groep 5 gaat meten in decimeters en de kinderen van groep 6 leren met behulp
van de lengte en de positie van de schaduw de tijd ongeveer af te lezen.
Spelling
Beide groepen hebben dinsdag het controledictee gemaakt. De kinderen krijgen maandag
de resultaten te zien. Het controledictee komt in het rode mapje.
Taal
De kinderen zijn bezig met de R- en/of H-bladen voor taal. Medio volgende week volgt dan
de controletoets. Einde van de week beginnen we dan met blok 6.
Rode mapje.
Eind volgende week krijgen de kinderen het rode mapje mee naar huis. Hierin zit onder
andere de rekentoets van blok 5 en het controledictee van blok 5. Hopelijk bent u in de
gelegenheid e.e.a. samen met uw kind te bekijken. Woensdag 7 juni nemen de kinderen het
mapje weer mee naar school. Alle R- en H-bladen hoeven niet weer terug naar school.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Bedankt!
De juffen van groep 7/8 willen graag alle ouders en kinderen bedankt voor de leuke cadeaus
die we vandaag gekregen hebben. Het was een geslaagd feestje, bedankt!
Route verkeersexamen
De ouders van groep 7/8 hebben vorige week een mail ontvangen met de route van het
verkeersexamen. Daarin staat dat de kinderen vanaf de Westerkluft linksaf moeten naar de
Houtwal. Dit moet natuurlijk de Hoge Kamp zijn. Op woensdag 7 juni gaan we gezamenlijk
de route fietsen om te oefenen.
Foto’s Bank Battle
Woensdag 17 mei hebben de kinderen van groep 7/8 meegedaan aan de Bank Battle van
de Rabobank. Foto’s daarvan staan op de website van Het Kompas.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

