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AGENDA (ALGEMEEN)
19 juni
23 juni
27 juni
5 juli
6 juli
10 juli
11 juli
18 juli
20 juli

Excursie kleine diertjes voor groep 3 en 4
Schoolreisje groep 1 en 2
In verband met staking; school start om 9.30 uur!!
Margedag; leerlingen vrij
Schoolreisje voor de groepen 3/4 en groepen 5 t/m 8
Rapporten mee
Facultatieve contactavond voor leerlingen groep 1 t/m 6.
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag; start zomervakantie voor àlle leerlingen (groep 1 t/m 8) om
13.00 uur.
21 juli t/m 4 september
Zomervakantie

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Oudercontactavond
Aan het eind van het schooljaar organiseren we een facultatieve contactavond voor de
ouders van de leerlingen uit groepen 1 t/m 7. In de bijlage treft u de uitnodiging en de uitleg.
Deze avond zal zijn op dinsdag 11 juli voor de groepen 1 t/m 6. Juf Laura heeft andere
momenten gecommuniceerd met de ouders van leerlingen uit groep 7. Dit in verband met de
drukke voorbereidingen voor de musical in die betreffende week.
Onderwijs in actie…ook het team van OBS Het Kompas sluit aan!
Dinsdag 27 juni gewijzigde schooltijden; school start om 9.30 uur!
U heeft hierover een brief per mail ontvangen.

NIEUWS ALGEMEEN
Welkom Mieke en Elisa
Deze week zijn er 2 nieuwe leerlingen op Het Kompas. Zij zijn komen wonen in Opende en
gaan vanaf dinsdag 13 juni bij ons naar school. We heten Mieke (groep 2) en Elisa (groep
5) van harte welkom en wensen hen heel veel speel- en leerplezier bij ons op school!
Hoofdluis
Deze week zijn er opnieuw luizen geconstateerd, en wel in groep 3/4. Het is géén
grootschalig probleem, maar wel hardnekkig! Én voor de betreffende leerlingen en ouders
heel vervelend èn tijdrovend. We hebben wél een gezamenlijke verantwoordelijkheid om
deze uitbraken een halt toe te roepen. We vragen u allen om wekelijks preventief te kammen
en om meiden zoveel mogelijk het haar in een staart of vlecht te laten dragen.
U helpt toch ook mee?

Babynieuws
Via deze weg wil ik jullie laten weten dat mijn man (Peter) en ik begin december ons eerste
kindje verwachten! Ik ben momenteel 15 weken zwanger en tot nu toe gaat alles goed. Ik
hoop dat ik me de komende maanden zo goed blijf voelen. De kinderen van groep 5/6 en
groep 4 heb ik vandaag al op de hoogte gebracht van dit nieuws.
Groet,
Juf Joke
Sporttoernooitje groep 5 t/m 8
Afgelopen dinsdag hebben we een sporttoernooi gehad op de velden van VV Opende. Deze
activiteit werd georganiseerd door een oud-leerling van de Klister, Daniel Visscher en een
klasgenoot, Nienke Westerhof. Zij deden dit als opdracht voor hun sportopleiding. Alle
kinderen van de groepen 5 t/m 8 van Het Kompas en De Klister hadden zij ingedeeld in
teams. De teams hadden allen namen gekregen van landen. Om half elf werd er begonnen
met het voetbaltoernooi. De wedstrijden duurden elk 10 minuten en er werd op 4 velden
gespeeld. Na de lunchpauze ging het programma verder met het onderdeel handbal. De
meeste kinderen kenden het spel eigenlijk niet, maar na een korte uitleg konden de
wedstrijden beginnen. Tegen twee uur waren de laatste wedstrijden klaar en werd de
einduitslag bekend gemaakt. En, zoals zo vaak, was het Duitsland dat op de eerste plaats
eindigde. De uitslag werd bepaald door het aantal punten van beide sportonderdelen bij
elkaar op te tellen. De kinderen hebben een heerlijke sportdag gehad en de
weersomstandigheden waren perfect. Daniel en Nienke hadden het goed voor elkaar en
hebben ervoor gezorgd dat de kinderen een prima sportdag hebben gehad, klasse!
Voetbalclinic groepen 3 t/m 8
Op dinsdag 20 juni en dinsdag 27 juni wordt er op de reguliere gymtijd een voetbalclinic
verzorgd door trainers van voetbalvereniging Opende.
In principe is deze clinic buiten op het veld, bij slecht weer wordt uitgeweken naar de hal. De
kinderen moeten deze les natuurlijk geschikte kleding en schoeisel voor het buiten sporten
bij zich hebben.
Vooraankondiging Laatste schooldag
Dit schooljaar is de Laatste Schooldag op donderdag 20 juli. Samen met De Klister zal er
een feestelijk programma worden gemaakt. Vrijdag 21 juli hebben beide scholen een
margedag en zijn alle leerlingen al vrij.
Op deze dag gaan alle leerlingen, van groep 1 t/m 8, naar school van 8.30-13.00 uur. Ook
zullen er ouders gevraagd worden om thuis pannenkoeken te bakken en die dan mee te
nemen naar het schoolplein, zodat we tussen de middag allemaal samen pannenkoeken
kunnen eten. U krijgt natuurlijk de benodigde ingrediënten vanuit school.
Wilt u wel een stapel pannenkoeken bakken? U kunt zich opgeven bij juf Feikje
(f.devries@westerwijs.nl)

Schoolreis groep 5 t/m 8
Groep 5 t/m 8 gaat op donderdag 6 juli op schoolreis naar Aventoer in Burgum
http://www.aventoer.nl/
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.
Floralia 2017
Dit schooljaar is nog niet eens voorbij en we zijn alweer aan het voorbereiden voor het
nieuwe jaar. Zo ook voor FLORALIA, ons jaarlijkse schoolfeest in september. De datum van
de Floralia 2017 is al bekend: vrijdag 22 september van 17.00 uur tot 19.30 uur. Het thema

is Regenboog! En het wordt wederom een groot feest en de floralia-commissie is al druk
bezig met de voorbereidingen.
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor het inpakken van de cadeautjes voor de
spelletjes. Maar ook op de dag zelf hebben we ouders/grootouders nodig voor het
klaarzetten van materialen en het begeleiden van de spelletjes. Lijkt het je leuk, dan kun je
contact opnemen met Katoriena de Vries (katoriena@home.nl of 06-50445433). Vele
handen maken licht werk en bovendien is het erg gezellig om met elkaar te werken aan dit
grote schoolfeest voor de leerlingen en hun vrienden en familie.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Juf Frieda is geslaagd!
Juf Frieda heeft haar proeve in groep 2 afgerond en had vorige week haar eindgesprek bij
ons op school. Alles is prima gegaan en juf Frieda is geslaagd voor het diploma
Onderwijsassistent. Van harte gefeliciteerd!! Je hebt het goed gedaan!!
Schoolreisje
Op vrijdag 23 juni a.s. gaan de kleuters op schoolreis.
We gaan 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
We vertrekken om 8.30 uur en zijn rond 13.00 uur weer terug.
Voor het eten en drinken wordt gezorgd, dus de kinderen hoeven niets mee te
nemen. Het is verstandig om uw kind deze dag lekker gemakkelijke speelkleding te laten
dragen. Alle kinderen krijgen op school het blauwe school t- shirt aan, met Kompaslogo.
Wilt u aan ons doorgeven als uw kind wagenziek is, of een allergie of dieet heeft?
We gaan er een mooie dag van maken!
Zwemdiploma
Niels is geslaagd voor diploma A en Kelt heeft diploma B gehaald. Gefeliciteerd mannen!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Op maandag 19 juni hebben we een interessante buitenles, we gaan op zoek naar kleine
diertjes in de buurt van de school. Gelukkig zijn er voldoende ouders, die ons hierbij willen
ondersteunen. We starten om 10.15 uur.
Groep 4
Volgende week starten we met de Cito-toetsen, deze worden verspreid over week 25 en 26
afgenomen.
Op maandag 19 juni is er een toets over de tafel van 1 t/m 5. De leerlingen moeten zoveel
mogelijk tafelsommen door elkaar maken in 5 minuten. Thuis oefenen helpt, bijvoorbeeld
met behulp van https://www.tafeldiploma.nl/ maar ook in Ambrasoft thuisversie kun je
tafelsommen trainen.
Spelling
Het laatste nieuwe woordpakket van dit schooljaar is nummer 24. Hierin komen woorden
aan de orde met -eeuw (schreeuw), -ieuw (het nieuws) en -uw (schuw). Lastig hoor! Wij
gaan er op school vanaf donderdag mee aan de slag, oefent U thuis ook even?

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Dinsdag en woensdag hebben de kinderen van groep 5 sommetjes gemaakt met een
machine. Ook leren de kinderen dat delen het omgekeerde is van vermenigvuldigen. Groep
6 rekent met grote getallen in verschillende contexten.
Taal
Groep 5 leert signaalwoorden en verbanden in een tekst herkennen. Groep 6 leert deze
week onder andere figuurlijk taalgebruik herkennen en gebruiken.
Spelling
Beide groepen ronden deze week woordpakket 21 af met het dictee.
CITO E Toetsen
Volgende week starten we met de CITO E (eind) toetsen en deze worden ook nog in week
26 afgenomen.
Schoolreisje
De volgende ouders gaan mee met het schoolreisje op donderdag 6 juli naar Aventoer in
Burgum. Zij zorgen voor vervoer en begeleiding van de kinderen.
Claudia van Zanten (moeder Salima en Stan)
Nicolien Groen (moeder van Jade)
Elske Wassenaar (moeder Mika)
Martje Visser (moeder van Alieke en Jantine)
Jan Boersma (vader van Sylvana)
Sjaroon de Lange (moeder van Julian)
Wietze Cuperus (vader Brent)

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Cito toetsen groep 7
Maandag 19 juni begint de E7 toetsing. Dit zijn de laatste citotoetsen van groep 7. Het is
nog even doorzetten zo aan het einde van het schooljaar, maar met voldoende slaap en
uitgeruste hoofdjes moet het goedkomen.
Maandag starten we met de dictees van Spelling en daarna Woordenschat.
Dinsdag hebben we Rekenen.
Woensdag maken we Rekenen en Spelling.
Donderdag maken we Spelling Werkwoorden en Woordenschat.
Vrijdag is er eventuele uitloop en worden individuele toetsen afgenomen.
Woensdag 28 juni hebben de kinderen de leestoetsen (AVI en op snelheid lezen).
Schoolreis
Volgens onze gegevens gaan de volgende ouders mee als bestuurder en als begeleider:
Amy Dijkstra, Willeke Alssema, Miranda Wormmeester en Stef Agsteribbe.
De volgende ouders hebben wij op de lijst staan als bestuurder: Yvonne Dijkstra en Mieke
Kolhek. Alvast bedankt voor jullie aanmelding, jullie kunnen sowieso mee.
Maar.. We hebben helaas nog niet genoeg ouders die willen rijden en begeleiden bij het
schoolreis op donderdag 6 juli. Wilt u zich nog opgeven? Dan kan via
l.bijkerk@westerwijs.nl.

Rapportgesprekken groep 7
De ouders van groep 7 hebben een mail ontvangen met informatie over de laatste
oudergesprekken van dit jaar.
Sportmiddag
Gisteren is er door een aantal studenten van het Alfacollege Sport en Bewegen een
sportmiddag georganiseerd. De kinderen hebben gevoetbald en gehandbald. Op een aantal
blessures na, was een geslaagde middag met prachtig weer! De foto’s staan op de website.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

