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

Schoolreisje groep 1 en 2
Uiterste datum inleveren opgave facultatieve contactavond
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
Musical door groep 7 en 8 in het Barontheater.
Vossenjacht
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
Facultatieve oudercontactavond
U heeft vorige week een uitnodiging ontvangen. Deze is verstuurd samen met de
Nieuwsbrief.
Denkt u aan de opgave voor uiterlijk 23 juni?
Dit kan door de opgavestrook in te vullen en te mailen naar directie.kompas@westerwijs.nl
of in te leveren bij de leerkracht op school.
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.
De deuren gaan echt pas om 9.30 uur open. Wilt u daar rekening mee houden met het
tijdstip van vertrek vanuit huis?

NIEUWS ALGEMEEN
Vossenjacht
Op dinsdag 18 juli hebben we onze traditionele vossenjacht, waarbij de schoolverlaters de
vossen zijn. Voor de begeleiding van de groepjes leerlingen zoeken we ouders die het leuk
lijkt om ’s ochtends te komen helpen. Opgeven kan via: l.bijkerk@westerwijs.nl.
Laatste schooldag
Dit schooljaar is de Laatste Schooldag op donderdag 20 juli. Samen met De Klister zal er
een feestelijk programma worden gemaakt.
Op deze dag gaan alle leerlingen, van groep 1 t/m 8, naar school van 8.30-13.00 uur. Ook
vragen we ouders 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)
Vrijdag 21 juli hebben beide scholen een margedag en zijn alle leerlingen al vrij.
Uitnodiging voor leerlingen van groep 4 en 5
Onder schooltijd hebben de leerlingen van groepen 4 en 5 muzieklessen gevolgd. Vanuit
deze organisatie (Muziekvereniging Crescendo) ligt er voor jullie een uitnodiging. Deze staat
bij de ‘Berichten van buiten de school’ onderaan deze Nieuwsbrief.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
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.
Wie wil deze shirts na afloop voor ons wassen?
Wilt u aan ons doorgeven als uw kind wagenziek is, of een allergie of dieet heeft?
De weersvoorspelling is zonnig. Denkt u er aan om de kinderen thuis even in te smeren?
We gaan er een mooie dag van maken!
Kittens in groep 1
Afgelopen donderdag kwam Jesse Cruiming trots hun
jonge kittens laten zien. Om de beurt mochten de
kinderen op het kleed zitten, om de poesjes te aaien
en te bekijken. We deden ook een taaspelletje: De
poes heeft…… een zachte vacht/ twee ogen/ scherpe
nageltjes enz. Alle kinderen konden zelf een zinnetje
over de poes bedenken.
Voor belangstellenden…. Er zijn nog kittens die op
zoek zijn naar nieuwe woonruimte. Hiervoor kunt u
Martha Postema benaderen.
Thema zomer/vakantie
Deze week is begonnen met heerlijk zomerse temperaturen. We gaan dan ook toewerken
naar een zomers thema! Alweer het laatste thema van dit schooljaar! In groep 1 gaan we
werken over de vakantie en wat daarbij komt kijken. In de huishoek wilden de kinderen het
liefst een zwembad en een tent. Er zijn al veel spullen meegenomen door kinderen, maar
heeft u thuis nog iets dat we kunnen gebruiken dan horen we dat graag!
In de klas maken we een strandlaken en daarop plakken we een tekening van onszelf.
In groep 2 hebben we van alles bedacht wat we al over de zomer wisten en dat was al heel
veel!!! Vandaag zijn we begonnen met het maken van lekkere ijscoupes.

We hebben al lekker buiten gepicknickt en ook 'geverfd' met water
op de tegels. Ook worden er buiten al mooie tenten gemaakt met
grote kleden. De kinderen van groep 2 hebben vorige week
heerlijk in het zonnetje een boek “gelezen”.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Excursie
Afgelopen maandag zijn we o.l.v. Rob en Laura op zoek geweest
naar kleine diertjes. De kinderen zijn enthousiast bezig geweest en
hebben veel diertjes gevonden. Fijn dat er weer ouders waren, die
ons wilden helpen met de begeleiding van de groepjes.

Schoolreisje
Zoals inmiddels bekend, gaat onze schoolreis op donderdag 6 juli
naar de DOEZOO in Leens.
De ouders die met ons meegaan zijn: Linda Westerhof, Annelies Tjoelker, Jeltje Kompaan,
Grietje van Esch, Jolanda Bijlsma, Saskia Schepel, Tessa Veenstra en Wietske Pool.
Nadere informatie volgt binnenkort.
Groep 4
Afgelopen maandag hebben we een tafeltoets gedaan, waarbij de leerlingen zoveel
mogelijk sommen uit de tafel van 1 t/m 5 moesten uitrekenen in 5 minuten. Er is hard
gewerkt door de kinderen met als resultaat een gemiddelde groepsscore van 30 sommen
goed. Onze echte tafeltopper is Colin, hij had een score van maar liefst 79 sommen.
Komende maandag doen we de toets nog een keer, dus allemaal nog even goed oefenen
om jezelf te verbeteren!
De leerlingen hebben het resultaat mee naar huis gekregen, zodat U thuis kunt zien of uw
kind boven of onder het gemiddelde heeft gescoord.
"Oefening baart kunst" is het spreekwoord, in dit geval snelheid bij het oplossen van
de sommen.
Spelling
Vandaag hebben we het signaleringsdictee gedaan over woordpakket 21 t/m 24. Volgende
week maandag doen we het controledictee.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Cito toetsen
Deze week staat , zoals al eerder in de nieuwsbrief vermeld, in het teken van de Cito Etoetsen. De kinderen maken toetsen voor Rekenen, Spelling, Woordenschat en begrijpend

lezen. Maandag zijn ze begonnen met de DMT en verder volgt nog de AVI-toetsing. Door
het afnemen van de toetsen, staat het werken uit de rekenmethode en de taalmethode even
op een laag pitje.
Spelling
Met de methode zijn we begonnen met woordpakket 22. Groep 5 leert woorden schrijven
met een stomme e die eindigen op -em, -elen,
-enen en -eren. Het gaat bijvoorbeeld om woorden als de
bezem, schommelen, rekenen en kinderen.
De kinderen van groep 6 leren woorden die in het meervoud 's (apostrof s) krijgen. Het gaat
om woorden als kano's en piano's.
Tenniskampioen
Brent is eerste geworden bij de Tenniskampioenschappen.
Van harte gefeliciteerd!!!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Schoolreis bovenbouw
Groep 5/6 heeft inmiddels voldoende bestuurders en begeleiders. Groep 7/8 nog niet. We
hebben nog 1 bestuurder nodig. Opgeven kan deze week nog via l.bijkerk@westerwijs.nl.
Mocht het zo zijn dat niemand zich hiervoor aanmeldt, dan zijn we genoodzaakt om de
kinderen van 5/6 en 7/8 te mixen.
Musical
Vrijdag gaan we de musical oefenen in het Barontheater. We willen dan gaan oefenen met
attributen en decor. Alle kinderen zijn gevraagd om de spullen mee te brengen die ze nodig
hebben vrijdag.
Oudergesprekken groep 7
Mocht u zich nog willen opgeven voor het oudergesprek, kunt u mailen naar:
l.bijkerk@westerwijs.nl
De ouders die al hebben gemaild voor een afspraak hebben inmiddels een mail ontvangen
met een voorlopige planning.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
Vooraankondiging Wandeltweedaagse
Sportdorp organiseert de wandel-2-daagse nà de zomervakantie en wel op 12 en 13
september.
Noteert u het alvast in uw agenda!
Uitnodiging Jeugdkorps Crescendo voor leerlingen
groep 4 en 5
Naar aanleiding van de windkracht6 lessen die jullie
gehad hebben, nodigen wij jullie uit op woensdag 28 juni
in het Barontheater. Deze les is bedoeld om buiten de
kennis met de muziek, ook kennis met het jeugdkorps en
muziekles te maken. Het begint om 1815h. Er is een

muzikale repetitie van het Jeugdkorps Crescendo Opende die jullie kunnen bijwonen. We
hopen jullie te zien!

Informatie van Stichting Provinviaal Studiefonds Groningen
Studiefonds
Gaat uw kind naar het voortgezet onderwijs? En ligt uw inkomen rond het minimum? Dan
komt u mogelijk in aanmerking voor een bijdrage van het Studiefonds Groningen. Het
Studiefonds is er voor:
- scholieren in het voortgezet onderwijs jonger dan 18 jaar.
- leerlingen van 16 of 17 jaar die een MBO-beroeps opleidende leerweg volgen.
- MBO/HBO/WO-studenten ouder dan 30 jaar.
Bekijk hier het filmpje over het Studiefonds: https://youtu.be/kFJTBOf-BfA Voor meer
informatie en voor een aanvraagformulier kunt u terecht bij het secretariaat van het
Studiefonds van de provincie Groningen, 050 - 316 43 21 of
studiefonds@provinciegroningen.nl. U vindt ook meer informatie op
www.studiefondsgroningen.nl.
Taalhuis
In een Taalhuis kunt u terecht voor laagdrempelige hulp en ondersteuning bij lezen,
schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Kortom, de dingen de dingen waar mensen in
de dagelijkse praktijk tegen aanlopen en waarvoor je geen volledige studie hoeft te volgen
maar samen met een vrijwilliger aan de slag gaat in een taalhuis. Bijvoorbeeld: een
vrijwilliger gaat samen met u een formulier van het Studiefonds invullen, of helpt om uw
bankzaken te regelen of om een treinkaartje kopen etc.
In vrijwel iedere gemeente in de provincie Groningen is een Taalhuis te vinden.
U belt met 0800 - 023 44 44.
Uw gegevens komen dan terecht bij een Taalhuis bij u in de buurt. Een coördinator van een
Taalhuis in de buurt neemt dan contact met u op.
Heeft u moeite met lezen en schrijven? Bekijk dan hier het filmpje over het Taalhuis van de
Stichting Lezen en Schrijven: https://youtu.be/kFJTBOf-BfA

