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AGENDA (ALGEMEEN)
5,6 juni
8 juni
9 juni
12 juni
23 juni
5 juli
6 juli

Pinksteren (dinsdag 6 juni is een margedag)
Praktisch verkeersexamen leerlingen groep 7/8
Schoolfotograaf
Margedag; alle leerlingen vrij
Schoolreisje groep 1 en 2
Margedag; leerlingen vrij
Schoolreisje voor de groepen 3/4 en groepen 5 t/m 8

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Formatie
De planning en besprekingen rond de formatie van het nieuwe schooljaar zijn alweer in volle
gang. In het team hebben we zaken rond groepsindeling besproken. Welke keuzes maken
we en waarom. Ook de groepsbezetting wordt besproken. Welke leerkracht voor welke
groep. Hiervoor zijn we ook afhankelijk van het bovenschools vastgestelde formatieplan. Elk
schooljaar is de puzzel om dat formatieplan rond te krijgen een lastige en langdurige. In de
komende periode houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Afscheid personeel
Op dit moment hebben twee personeelsleden, juf Janneke en juf Tineke, aangegeven dat ze
na dit schooljaar zullen stoppen met hun werkzaamheden op Het Kompas. Beiden hebben
een eigen stukje geschreven om één en ander toe te lichten. Natuurlijk spijt het ons dat deze
betrokken mensen onze schoolorganisatie gaan verlaten, maar respecteren hun keuze. Te
zijner tijd zullen we uiteraard aandacht aan hun afscheid schenken.
Beste ouders en kinderen,
Enkele weken geleden heb ik via de Nieuwsbrief bekend gemaakt dat mijn man en ik in
september ons eerste kindje verwachten en dat ik daarom vanaf de zomervakantie met
verlof ga.
Via deze zelfde weg wil ik jullie nu laten weten dat ik na mijn verlof niet meer
werkzaam zal zijn op Het Kompas. Met het ingaan van een nieuwe levensfase dienen er
keuzes gemaakt te worden, wat betekent dat ik minder ga werken. Ik vind het jammer
dat ik afscheid ga nemen van Het Kompas, ik heb hier namelijk altijd met veel plezier
gewerkt en de samenwerking met iedereen als erg prettig ervaren. Hiervoor wil ik jullie
alvast bedanken!
Vriendelijke groet,
Janneke

Beste ouders,
Al vele jaren geniet ik van het werken met jonge kinderen, prachtig en boeiend om te
zien hoe ze als 4 jarigen binnenkomen, ieder kind zo mooi anders en uniek. In de loop
van het jaar ontwikkelen ze zich steeds meer en spelen en werken ze samen in onze
kleine minimaatschappij in het klaslokaal. Zo worden ze steeds zelfstandiger en daarbij
soms ook lekker eigenwijs en vooral ook reuze trots op wat ze allemaal al kunnen. Van
de verwondering, de onbevangenheid en puurheid van de kleuters daar kan je, vind ik,
niet anders dan blij van worden.
Dit heeft er wel voor gezorgd dat ik inmiddels ook flink vergroeid ben met mijn werk,
het is intens en intensief en af en toe best moeilijk om het los te laten. Het vult mijn
tijd en vooral mijn hoofd behoorlijk en vaak niet meer alleen part time. Vandaar dat ik,
na veel wikken en wegen heb besloten om te stoppen als leerkracht aan het eind van dit
schooljaar. Het is tijd voor andere avonturen.
Ik zal onze prachtige school, de kinderen, collega’s en de contacten met de ouders
zeker gaan missen. Hopelijk mag ik nog af en toe even aanwippen om zo een beetje af
te kicken.
Maar voor nu, wil ik graag nog even fijn doorkleuteren en genieten tot de
zomervakantie.
Met vriendelijke groet
juf Tineke

NIEUWS ALGEMEEN
Extra oproep vervoer schoolreis
Voor de schoolreis van groep 5 t/m 8 op donderdag 6 juli vragen we nog
begeleiders/vervoerders. U kunt zich ook opgeven voor alleen vervoer heen en/of terug.
Mocht u zelf niet kunnen, wellicht dan een opa/oma, buurvrouw/buurman? De bestemming is
Aventoer in Bergum.
Voor het schoolreisje van groep 3 en 4 hebben we nog 2 auto’s nodig.
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.
Batterijen
U kunt nog steeds batterijen op school inleveren. In de centrale hal staat een inzamelton.
Voor de ingeleverde batterijen ontvangen we punten, waarmee we materiaal voor de
kinderen kunnen bestellen.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
In groep 1 en 2 werken wij over het boek '' de Gruffalo'.
Het boek gaat over een kleine muis die door het bos
loopt. Hij komt allemaal dieren tegen die wel een
muizenhapje lusten. Kleine muis schept vreselijk op en
zegt dat hij een afspraak heeft met de Gruffalo: die heeft
slagtanden, vlijmscherpe klauwen, knarsende kaken die
alles kauwen, eeltige knieën, platte voeten, een
gifgroene wrat op zijn neus, oranje ogen, een zwarte
tong, paarse stekels van staart tot aan zijn
kop…totdat…kleine muis ineens oog in oog staat met de
Gruffalo! De Gruffalo lust wel een hapje muis. Kleine muis beweert echter dat hij het
gevaarlijkste dier van het woud is. Dat wil de Gruffalo natuurlijk niet geloven. Hij loopt met
kleine muis mee en alle dieren gaan er heel snel vandoor. De Gruffalo schrikt ervan en gaat
er ook vandoor. Zo is kleine muis iedereen te slim af!
In groep 1 maken we van allerlei materialen een eigen Gruffalo. Ook kunnen we met de
radio nog eens luisteren naar het verhaal. De kinderen van groep 2 hebben het bos van de
Gruffalo al gemaakt. Nu wordt de Gruffalo er nog in geplakt. De letter g van gruffalo is
vandaag aangeboden.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Op maandag 19 juni hebben de kinderen van groep 3 en 4 een kleine diertjes excursie
Groep 4
De toetsen over blok 5 zijn weer achter de rug. Volgende week kunt U het rode mapje met
de toetsbladen weer verwachten, zodat U zelf ook de resultaten kunt inzien.
Na inzage graag het mapje weer mee naar school geven.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Vorige week heeft u in de nieuwsbrief al kunnen lezen hoe deze week er in grote lijnen
uitziet met betrekking tot rekenen en taal. De kinderen krijgen alle R- en H- bladen van
spelling, taal en rekenen mee naar huis. Deze bladen hoeven niet terug naar school. Als u
deze werkbladen bekijkt, dan krijgt u een aardig beeld van de manier waarop uw kind werkt.
Het zegt ook wat over het handschrift, de manier van nakijken en het verbeteren van fouten.
Vrijdag nemen de kinderen het rode mapje mee naar huis. Hierin zit onder andere het
controledictee en de rekentoets van blok 5. Woensdag 7 juni nemen ze het weer mee naar
school.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Huiswerk groep 7
Vandaag hebben de kinderen van groep 7 huiswerk gekregen voor werkwoordspelling. Dit
hebben ze genoteerd in de agenda. Woensdag 7 juni leveren de kinderen dit weer in op
school. We hebben in de klas besproken dat de kinderen zelf hun huiswerk gaan inplannen:
maak je alles in één keer of vind je het prettiger om het werk te spreiden? Bij het huiswerk zit
een werkwoordschema die we op school hanteren.

Herhaling oproep 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

