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

Praktisch verkeersexamen leerlingen groep 7/8
Schoolfotograaf
Margedag; alle leerlingen vrij
Excursie kleine diertjes voor groep 3 en 4
Schoolreisje groep 1 en 2
Margedag; leerlingen vrij
Schoolreisje voor de groepen 3/4 en groepen 5 t/m 8

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Juf Vera
Het gaat goed met het herstel van juf Vera! Ze is elke week meerdere ochtenden op school.
De drie leerkrachten van groep 1 overleggen samen wie wat doet. Juf Vera doet ook steeds
meer werkzaamheden in haar eentje met de gehele groep 1. Op deze momenten kan het
zijn dat juf Janine dan andere werkzaamheden gaat doen, buiten de groep of in een andere
groep.

NIEUWS ALGEMEEN
Schoolfotograaf 9 juni 2017
Op vrijdag 9 juni komt de fotograaf weer op school.Net als 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. De fotograaf adviseert kleurige kleding
bij deze achtergrond. 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.
Schoolreis groep 5 t/m 8
Groep 5 t/m 8 gaat op donderdag 6 juli op schoolreis naar Aventoer in Burgum. Dit is een
park dat zeer geschikt is voor kinderen van ± 8 tot 13 jaar. Het park heeft o.a. een klimpark,
een bowlingbaan, lasergame, glow in the dark midgetgolf, etc. Voor meer informatie kijk op:
http://www.aventoer.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=sMyAUQxoqXk
Het schoolreisje zal duren van 9:30 uur tot 14:30 uur in Burgum. We verzamelen om 8:30
uur op het schoolplein, zodat we uiterlijk 8:45 uur weg kunnen rijden. We verwachten ’s
middags rond 15:15 / 15:30 uur weer terug op school te zijn.
In totaal hebben we 9 begeleiders nodig, maar we hebben nog niet genoeg aanmeldingen.
Opgeven kan door een mail te sturen naar: l.bijkerk@westerwijs.nl

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom op school!
Jesse Cruiming is al enkele weken een dagdeel aan het meedraaien in groep 1. Vanaf
volgende week komt hij definitief bij ons in de groep. Jesse, we wensen je een leuke
verjaardag en een fijne en leerzame tijd toe op "Het Kompas".
Thema
We werken deze korte week nog over de Gruffalo. In het speellokaal spelen we leuke
spellen over de Gruffalo en in de klas maken we de geknutselde Gruffalo's van allerlei
materialen af.
Via deze link kunt u het lied van de Gruffolo thuis ook zingen.
https://www.youtube.com/watch?v=TSt0nWq1Pys
Volgende week werken we over vaderdag en gaan we beginnen met de CITOtoetsen.
Schoolreisje
Op vrijdag 23 juni a.s. gaan de kleuters op schoolreis naar speelpark Sanjesfertier in De
Westereen. Sanjesfertier is een speeltuin, waar je zowel binnen als buiten kan spelen.
Informatie kunt u vinden op: www.sanjesfertier.nl In de volgende nieuwsbrief krijgt u meer
over ons schoolreisje. We hebben voldoende aanmeldingen voor het vervoer. De ouders die
zich hebben opgegeven krijgen deze week bericht.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Schoolreisje
Op donderdag 6 juli gaan we met het schoolreisje naar de Doezoo in Leens
(http://doezoo.nl/). De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht. Nadat we
groep 5 t/m 8 hebben uitgezwaaid vertrekken wij richting Leens. We denken om ca. 15.15
uur terug te zijn op school.
Rekenen groep 3
We zijn gestart in het laatste blok van dit schooljaar.
De kinderen leren heen en terugtellen op de getallenlijn t/m 100. Ze oefenen daarbij het
splitsen in tientallen en eenheden.
Ze leren, met behulp van het optelbord, samenhang ontdekken in optelsommen t/m 20.
Als voorbereiding op het vermenigvuldigen oefenen de leerlingen het tellen met vaste
groepjes.
Groep 4
Spelling
We starten morgen met woordpakket 23. Hierin komen woorden aan de orde die eindigen op
a (ranja), op o (kano) en op u (menu).
Rekenen
Vandaag zijn we bezig geweest met meten en wegen, maar ook met verdeelsituaties (hoe
vaak moet ik met een kruiwagen rijden om 18 blokken over te brengen, terwijl ik maar 3
blokken per keer mag vervoeren?). Wat is het dan handig wanneer je de tafels vlot kent.
Veel kinderen wisten dan ook al voordat ze de opdracht gingen uitvoeren, dat het 6 keer
was, want 6 x 3 = 18.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert de spiegellijn te bepalen. Ook leren de kinderen figuren te spiegelen. Groep
6 leert rekenen met grote getallen, en de kinderen maken daarbij gebruik van het TdDHTEschema.
Taal
Beide groepen zijn gestart met blok 6 van onze taalmethode.
De kinderen van groep 5 leren om aantekeningen te maken tijdens het luisteren naar een
verhaal en ze leren de opbouw van een verhaal herkennen. Groep 6 leert een verhaal
samenvatten. Verder leren de kinderen een levensles in een verhaal te herkennen.
Spelling
Beide groepen starten deze week met woordpakket 21. De kinderen van groep 5 leren de
jij- en hij-/zij-vorm van werkwoorden schrijven. Het gaat dan dus om de ik-vorm +t.
Voorbeeld: Schaden - ik schaad - jij-/hij-/zij schaadt.
Groep 6 leert de tegenwoordige tijd (tt) en verleden tijd (vt) schrijven van bijzondere
werkwoorden(ww). Het gaat bijvoorbeeld om het werkwoord zijn: tt: ik ben, jij bent, hij/zij is,
wij/jullie/zij zijn en vt: ik was, jij was, hij/zij was, wij/julie/zij waren. Ook komen de
zogenaamde scheidbare werkwoorden aan bod. Dit zijn werkwoorden die beginnen met een
voorvoegsel. De persoonsvorm van scheidbare ww bestaat uit 2 losse stukjes.
Voorbeeld: Inpakken; Ik pak het cadeautje in. Of: uitprinten: Hij print de brief uit.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Verkeersexamen
De kinderen van groep 7/8 fietsen morgen gelijk uit gym naar Het Duivenlokaal. Wij zijn om
9:45 uur aan de beurt met het examen. De pauze schuift dus iets op. Er is voor het examen
nog even tijd om wat te eten. We wensen alle kinderen morgen veel succes!
Musical
We zijn druk bezig met de musical van groep 7/8. Er komst steeds meer een duidelijke lijn in
het stuk, de liedjes zitten er al vrij goed in en er is een goede start gemaakt met het decor.
We hebben in de groep 2 afspraken gemaakt:
 Attributen die je zelf nodig hebt voor je rol probeer je zoveel mogelijk zelf te regelen.
In de klas hebben we een vraag- en aanbod lijst hangen, daar kunnen kinderen
elkaar helpen om aan de juiste spullen te komen. Sommige zaken zullen op een
andere manier geregeld moeten worden. Eventueel bij Eringa of andere
verkleedwinkel kunnen kostuums worden gehuurd (vanuit de school).
 Vanaf deze week kennen de kinderen de tekst uit hun hoofd. Dat is efficiënter
werken en hoe sneller de kinderen het stuk kunnen spelen zonder script hoe meer de
focus op toneelspel kan worden gelegd.
Huiswerk groep 7
De kinderen hebben opnieuw huiswerk meegekregen voor werkwoordspelling. Dit leveren ze
in op woensdag 14 juni. Eerder mag natuurlijk altijd!

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

Ontdek de schatten van de sloot op zondag 11 juni bij de Scharrelkids
Waterschorpioenen, kikkers, kokerjuffers of stekelbaarsjes: wat leeft er allemaal bij jou in de
sloot? Je komt het te weten tijdens de IVN Slootjesdagen. Kinderen tussen de 4 en 12 jaar
kunnen op zondag 11 juni 2017 samen met hun (groot)ouders ontdekken hoe bijzonder het
leven is in een doodgewone sloot in het Pettenpad in de Doezumermieden. Er staan IVN
natuurgidsen voor je klaar die helpen om waterdiertjes te vinden en samen met jou proefjes
en waterspelletjes doen . Wil je ook scharrelen langs de oevers van de sloot? Kom dan naar
de Scharrelkids van IVN Grootegast e.o. We maken er een gezinsactiviteit van, dus ook de
ouders en opa’s en oma’s kunnen meedoen aan onze activiteiten.
De IVN Slootjesdag start op zondag 11 juni om 14.00 u. bij de parkeerplaats van
Staatsbosbeheer, Peebos 1a in Opende en duurt tot ongeveer half 5.
Het is handig om je laarzen mee te nemen. Wij zorgen voor schepnetjes en alles wat het
leuk maakt om aan deze activiteit mee te doen.
Voor IVN-jeugdleden is het gratis, niet-leden betalen € 2.00.
Je moet je wel even aanmelden: hwoltjer@home.nl of 0594-613253/06-41532304.
Jij en je ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom.
Herman Woltjer, Scharrelkids IVN Grootegast e.o.

Oldwierdenloop zaterdag 1 juli 2017
Voor de jonge kinderen is er de kidsrun: Deze gaat over
een afstand van 1 km. De inschrijfkosten bedragen bij
voorinschrijving slechts € 2,- en op de dag zelf € 3,-.
Hiervoor ontvangen de kinderen na afloop een medaille
en een pakje drinken.
Voor de gevorderde lopende kinderen vanaf 10 jaar is er
ook de mogelijkheid om mee te doen aan de 6 km. Voor
meer info over de inschrijving en het laatste nieuws over
het evenement kan gekeken worden op de website
www.oldwierdenloop.nl

