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AGENDA (ALGEMEEN)
13 juli
14 juli
14 juli
18 juli
18 juli
20 juli

Musical door groep 7 en 8 in het Barontheater.
Groep 7/8 uitslapen en starten om 10.15 uur
Feestelijke laatste schooldag juf Tineke
Vossenjacht
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag; start zomervakantie voor àlle leerlingen (groep 1 t/m 8) om
13.00 uur.
20 juli
Afscheidsreceptie juf Tineke Sijbesma, 15.30-16.45 uur
21 juli
Margedag voor beide scholen; alle leerlingen vrij
22 juli t/m 3 september
Zomervakantie

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
GVO-HVO
Op vrijwel alle openbare scholen worden de HVO/GVO-lessen aangeboden vanuit het
dienstencentrum. Ook op onze school is dat gebruikelijk. In het komende jaar veranderen we
echter de groepen waarin dit wordt aangeboden. Dit doen we om organisatorische en
inhoudelijke redenen en is overlegd met de MR. Vanaf schooljaar 17-18 krijgen de leerlingen
van groepen 6 en 7 de mogelijkheid geboden om te kiezen voor HVO of GVO les. Dit in
tegenstelling tot voorgaande jaren de groepen 7 en 8. De voornaamste reden is dat we op
deze wijze tijd en ruimte creëren om de leerlingen in groep 8 voor te bereiden op de
overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan;
ambitiegesprekken, uitleg structuur vo, omgaan met agenda, huiswerk, voorbereiden en
oefenen eindtoets, advies en keuze. Een positieve bijkomstigheid is dat ook de leerkracht
van groep 5/6 dan een werkmoment heeft met alleen groep 5.
Inhoudelijk wordt de stof en de wijze aangepast aan de (nieuwe) leeftijdscategorie en wordt
op meer scholen naar tevredenheid gedaan.
In het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen van groepen 6 en 7 (huidige groepen 5
en 6) een gezamenlijke proefles van de leerkrachten HVO en GVO. Dit zal zijn op maandag
11 september. De ouders/verzorgers van deze leerlingen krijgen in die week uitgebreide
informatie en opnieuw de mogelijkheid om een keuze aan te geven. Op maandag 18
september starten dan de HVO/GVO-lessen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij
Tamara de Haan; directie.kompas@westerwijs.nl, 06-46561059.
Uitnodiging juf Tineke
Bij deze Nieuwsbrief sturen we u ook de uitnodiging voor de informele receptie van juf
Tineke.

Even voorstellen…Alje Slagter
Mijn naam is Alje Slagter en vanaf volgend schooljaar zal ik als meerschools intern
begeleider op Obs Het Kompas in Opende, SWS De Aquarel in Sebaldeburen en Obs De
Dorpel in De Wilp werkzaam zijn.
Vòòr deze nieuwe baan heb ik vele jaren met veel plezier het intern begeleiderschap
gecombineerd met het lesgeven op Obs De Beelen in Tolbert.
Samen met Miriam en onze vier kinderen woon ik in Roden. In mijn vrije tijd speel ik af en
toe gitaar, sleutel aan onze auto en doe alles wat iedereen zoal in zijn vrije tijd doet.
Mocht u als ouder met mij willen spreken dan kan dat altijd op de dagen dat ik op de school
van uw kind ben. Mocht ik er niet zijn en u wilt mij wel spreken, dan kunt u mij mailen op het
intern begeleiders mailadres van de betreffende school en dan neem ik zo spoedig mogelijk
contact met u op. Uiteraard is de leerkracht van uw zoon of dochter altijd uw eerste
aanspreekpunt.
Voor nu wens ik u alvast een fijne vakantie en ik ontmoet u graag in het nieuwe schooljaar.
Intern begeleiders mailadres van de drie scholen:
Obs Het Kompas: ib.kompas@westerwijs.nl
SWS De Aquarel: ib.aquarel@westerwijs.nl
Obs De Dorpel: ib.dorpel@westerwijs.nl
Even voorstellen …..stagiair Daniël Visscher
Hallo,
Mijn naam is Daniël Visscher, ik ben 18 jaar oud en ik woon in
Opende. Ik volg de opleiding sport en bewegen. Vanaf volgend
jaar zien jullie mij elke dinsdag in de gymzaal en zal ik helpen de
gymlessen te gaan verzorgen.
Mijn sport is voetbal, dat doe ik al 14 jaar bij vv opende. Ook geef
ik daar veel voetbaltraining aan de jeugd. Afgelopen jaar heb ik de
gymlessen op De Groene Borg verzorgd. Ik woon bij mijn ouders samen met mijn broer en
mijn zusje.
Ik heb heel veel zin in mijn stage op Het Kompas!

NIEUWS ALGEMEEN
Welkom nieuwe leerlingen
De afgelopen periode hebben er een aantal leerlingen meegedraaid op onze school. Al deze
leerlingen gaan verhuizen of zijn al verhuisd naar Opende.
Met ingang van het nieuwe schooljaar starten Tessa Eilander en Kaylen Arends in groep 6.
Ook Nynke Woudstra komt in groep 6. Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk of ze
direct start na de zomervakantie of een aantal weken later komt instromen.
In de zomervakantie worden Lieke Eilander, Boaz Kuipers en Silvan Offeringa 4 jaar en zij
zullen starten in groep 1.
We wensen al deze leerlingen heel veel leer- en speelplezier op Obs Het Kompas!
Vossenjacht
Dinsdag 18 juli hebben we onze jaarlijkse vossenjacht, waarbij onze schoolverlaters de
vossen zijn. Gelukkig hebben we voldoende aanmeldingen voor de begeleiding gekregen.
Deze (groot)ouders krijgen vrijdag informatie.
Laatste schooldag
Donderdag 20 juli sluiten we, samen met cds de Klister, het schooljaar feestelijk af. We
hebben een playback/talenten show, waarbij leerlingen uit alle groepen iets presenteren.

Alle leerlingen van De Binding zullen om 12.00 uur gezamenlijk pannenkoeken eten en
daarna (om 12.30 uur) worden de schoolverlaters uitgezwaaid. Voor de overige leerlingen
begint dan om 13.00 uur de zomervakantie. De kinderen hoeven deze dag alleen maar eten
en drinken voor de ochtendpauze mee te nemen en iedereen mag verkleed op school
komen.
Schoolfoto’s
Denkt U er aan om de schoolfoto’s te bestellen?
De schoolfotograaf heeft de mogelijkheid tot portovrij bestellen verlengd tot 18 juli.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Huwelijk
Vrijdag 7 juli stapten de ouders van Eline en Boaz Kuipers in het huwelijksbootje. Aan het
einde van de ochtend werden Eline en Boaz als verrassing opgehaald door hun ouders en
konden alle kinderen het prachtige bruidspaar bewonderen. Van harte gefeliciteerd en heel
veel geluk gewenst!

Een zusje
Hoera! Joey heeft op 10 juli een zusje gekregen. Ze heet Danique en moeder en dochter
maken het goed. Onze hartelijke felicitaties voor de trotse heit en mem en de grote broer
van Danique! Wij wensen jullie veel geluk en gezondheid toe!

Laatste werkdag juf Tineke
Beste ouders van groep 1 en 2,
Op vrijdagochtend a.s gaan we feestvieren. Ik zorg voor wat feestelijk lekkers, dus de
kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te nemen !
Vriendelijke groet,
juf Tineke

Afscheid Elmer en Frieda
Maandag 17 juli is het de laatste werkdag van meester Elmer en op dinsdag 18 juli neemt juf
Frieda afscheid van groep 2. We gaan hier op deze dagen natuurlijk aandacht aan
besteden. We bedanken meester Elmer en juf Frieda hartelijk voor hun inzet en leuke
lessen.
Thema zomer/vakantie
De laatste twee weken voor de zomervakantie werken wij nog over het thema 'zomer'. De
kinderen van groep 1 hebben tenten geknutseld en daar bedenken ze nu van alles bij. Zo
worden er bomen bijgeplakt, slaapzakken en poppetjes. Beide huishoeken zijn een camping
geworden met een tent en toebehoren om heerlijk in te spelen.
Voorlezen
Maandag kwamen de grote kinderen van groep 8 in de
groepen. Zij hadden een prentenboek voorbereid en deze
voorgelezen aan de kinderen van groep 1 en 2. Dat was erg
leuk!

Musical
Vanmorgen hebben we genoten van de liedjes uit de musical. Er staan 2 foto’s bij het
nieuws uit groep 7-8.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Schoolreisje
Vorige week donderdag zijn we op schoolreis geweest naar de DoeZoo in Leens.
We hebben een prachtige dag gehad. Het was stralend weer en we hebben ons prima
vermaakt.
Er waren allerlei verschillende dieren te bewonderen en dan met name dieren, die we vaak
een beetje eng vinden. Veel leerlingen hebben een echte vogelspin over hun hand laten
lopen of een koningspython om hun nek gehad. Verder was er natuurlijk ook de gelegenheid
om te spelen op het springkussen of op de familieschommel.
De ouders, die mee zijn geweest willen we bedanken voor hun hulp. Foto's vinden jullie op
de website.
Zomerlezen voor ouder en kind
Het einde van het schooljaar is in zicht; de zomervakantie staat voor de deur. Heerlijk
natuurlijk, maar vaak lezen de kinderen in de zomervakantie minder dan normaal. Uit
onderzoek is gebleken, dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een
terugval in leesontwikkeling hebben. Hoe voorkom je die zomerdip? Door in de
zomervakantie samen met je kind regelmatig te lezen. Liefst iedere dag een minuut of tien.
Wat kan er gelezen worden? Alles wat uw kind leuk vindt, kunt u samen lezen. Natuurlijk
kunt u gewoon boeken lezen, maar denk ook eens aan een folder van een pretpark of
dierentuin waar jullie naar toe gaan. En ook strips, vakantieboeken en kindertijdschriften zijn
leuk om te lezen. Kortom, het maakt niet uit wat uw kind leest, als het maar leest! Als uw
kind regelmatig leest in de vakantie, zal de leesontwikkeling niet stagneren en wellicht zelfs
vooruit gaan. En lezen wordt nog leuker als je het samen doet!
Tafelkampioen.
Een aantal weken achter elkaar hebben we telkens een tafeltoets gedaan, waarbij de
leerlingen in 5 minuten zoveel mogelijk sommen moesten maken uit de tafels van 1 t/m 5.

En we hebben een echte tafelkampioen in de klas nl. Colin Hiemstra, hij had alle 100
sommen goed in ruim 4 minuten. Goed gedaan, Colin!

Kapla
Een favoriete bezigheid van veel leerlingen is bouwen met
Kapla. En dat dit soms tot prachtige resultaten leidt, laat de
deze foto zien.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert in les 23 van blok 6 handig rekenen met 2, 5 en 10. Vrijdag volgt dan de
laatste rekentoets. Groep 6 maakt sommen met een breuk als deel van een hoeveelheid.
Ook groep 6 maakt vrijdag de rekentoets.
Taal
De kinderen van groep 5 leren meer over verwijswoorden in een tekst. Verder gaat het deze
week o.a. over de trappen van vergelijking en voorzetsels. Groep 6 herhaalt onregelmatige
trappen van vergelijking en herhaalt het herkennen en gebruiken van onderwerp en
persoonsvorm.
Spelling
Begin deze week hebben we wp 24 afgesloten met het dictee. Verder zijn we deze week
bezig met het maken van H-bladen van de woordpakketten 21, 22, 23 en 24. Vrijdag sluiten
we dan af met het controledictee.
Schoolreisje
We kijken terug op zeer geslaagd schoolreisje. Wat was dit een superbestemming!
Waarschijnlijk heeft u wel ergens op sociale media foto's voorbij zien komen. Met name het
klimpark leverde mooi beelden op. Ouders bedankt voor vervoer en begeleiding.
Gast in de klas
We hebben deze laatste twee weken van het schooljaar een gast in de klas. Hij heet Henry
Markus, en is een neef van Stan en Salima. Hij woont in Jakarta (Indonesie) en komt elk jaar
met zijn ouders (vader is Nederlands en moeder is Indonesisch) op vakantie naar
Nederland. Altijd blijft hij een tijdje logeren bij Stan en Salima. Helaas hebben zij nu nog
geen vakantie en dus wilde hij de laatste twee weken graag meedoen in groep 5/6. Henry
Markus wordt over 5 dagen (17 juli) 11 jaar, hij spreekt en schrijft 3 talen: Engels,
Nederlands en Indonesisch en is dit jaar voor het eerst alleen met het vliegtuig naar
Nederland gevlogen! Hij is gek op voetbal en gaat deze vakantie dan ook nog een week op
voetbal ProCamp. We vinden het erg leuk dat hij bij ons in de klas is en we hopen dat een
fijne tijd in Nederland heeft.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Schoolreis
Vorige week zijn de op schoolreis geweest. Foto’s hiervan staan op Facebook en op de
website. Ouders, wat fijn dat jullie wilden rijden en begeleiden. Het was een fantastische
dag!
Optreden groep 1 en 2
Vanochtend heeft groep 7/8 de liedjes van de musical alvast laten horen aan de kinderen
van groep 1 en 2 in het Barontheater. Wat is er genoten! En wat kon iedereen goed mee
dansen aan het eind! Het was een feestje.

Tijdens de musical
De kinderen mogen tijdens het wachten en voorbereiden van de musical hun tablet of
telefoon meenemen naar het Barontheater. Echter wel geheel op eigen risico!
De kinderen worden om 17:30 uur verwacht in het Barontheater. We gaan eten in twee
groepen, om 18:00 uur en om 18:15 uur. Er wordt gezorgd voor drinken, maar een flesje
water voor achter de warme coulissen is wel lekker.
Schmink en grime voor de musical
Zoals vermeld stond in een eerdere nieuwsbrief spelen we donderdag 13 juli twee keer de
musical. ‘s Middags krijgen we hulp van Lisa, Magy, Jessica en juf Merel. De mensen die ’s
avonds komen helpen worden verwacht van 17:30 tot 19:00 uur. Dat zijn Lisa, Magy, Ilona,
en Iris. Na afloop mogen deze dames aanschuiven om te genieten van de musical.
Vrijdag 14 juli
Na de musical mogen de leerlingen van groep 7/8 lekker uitslapen en worden dan om 10.15
uur op school verwacht.
Maandag 17 juli
Op maandag gaan we de klas opruimen en gaan er veel spullen mee naar huis. Wilt u
ervoor zorgen dat uw kind een plastic tas meeneemt?
Voor de leerlingen van groep 8: neem maandag je kleding alvast mee voor de vossenjacht!
Dinsdag heb je al zoveel bagage namelijk…
Woensdag 19 juli
Groep 7 heeft een Kidsplay dag van 8:30 tot 14:00 uur in Surhuisterveen. Hierover hebben
de ouders een mail ontvangen.
Groep 8 is vrij!

