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AGENDA (ALGEMEEN)
21 juli t/m 3 september
Zomervakantie
4 september Eerste schooldag

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Fusie Westerwijs en Penta Primair gaat door….
U ontvangt bij deze Nieuwsbrief ook de fusiebrief met de stand van zaken.
Dringende oproep
Tevens ontvangt u bij deze Nieuwsbrief een oproep voor nieuwe GMR-leden.
Betalen ouderbijdrage
De Oudervereniging heeft geconstateerd dat de (vrijwillige) ouderbijdrage over 2016-2017
nog niet door iedereen is betaald. Binnenkort krijgen de ouders/verzorgers die nog niet
betaald hebben een persoonlijke herinneringsmail. De school betaalt van deze
ouderbijdrage de schoolreizen, vieringen als Sinterklaas en Kerst en andere activiteiten.
Afscheid leerkrachten
Het einde van het jaar staat altijd in het teken van afscheid.
Juf Tineke, juf Janneke, juf Merel en meester Elmer, allen nemen afscheid van Het Kompas.
We bedanken hen hartelijk voor hun inzet en wensen hen alle goeds toe in de toekomst!
Schoolverlaters
Maar er zijn ook leerlingen die afscheid nemen:
Jacco Alssema
CSG Liudger
Gerda de Boer
Singelland
Marten-Jan de Boer
Singelland
Eline Boersma
Drachtster Lyceum
Emma Bolt
De Woldborg
Sytze van Dellen
Singelland
Hilko Dijkstra
CSG Liudger
Marijn Frankes
Singelland
Emiel de Hoop
Drachtster Lyceum
Sander Offringa
Drachtster Lyceum
Maurice Postma
Singelland
Xander Postma
Singelland
Roos Postma
Singelland
Jilco Snip
Singelland
Wouter Snip
Singelland
Naomi van Veluw
De Woldborg
Manon de Vries
Lauwers College
Mike Zuur
Drachtster Lyceum
Gerwin Nijboer
Sjalom

Drachten
Surhuisterveen
Surhuisterveen
Drachten
Grootegast
Surhuisterveen
Drachten
Surhuisterveen
Drachten
Drachten
Surhuisterveen
Surhuisterveen
Surhuisterveen
Surhuisterveen
Surhuisterveen
Grootegast
Buitenpost
Drachten
Drachten

We wensen jullie allemaal héél veel plezier en succes op jullie volgende school!
Vakantierooster en marge
Hierbij het vakantierooster en de ingevulde marge(mid)dagen voor komend schooljaar 20172018.
De marge(mid)dagen zijn gedeeltelijk afgestemd met CDS De Klister. Echter vanwege
teamscholing zijn er enkele verschillende margemiddagen.
vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21-10-2017 / 29-10-2017
23-12-2017 / 7-1-2018
24-2-2018 / 4-3-2018
30-3-2018 / 2-4-2018
27-4-2018
28-4-2018 / 6-5-2018
10-5-2018 / 11-5-2018
21-5-2018
21-7-2018 / 2-9-2018

Marge (mid)dagen
Margemiddag (vanaf 12.00 uur vrij)
Margemiddag (vanaf 12.00 uur vrij)
Margemiddag (vanaf 12.00 uur vrij)
Margedag
Margemiddag (vanaf 12.00 uur vrij)
Gezamenlijk studiedag Westerwijs en
Penta Primair
25 en 26 juni 2018*
Vrije dagen
*Margedagen Het Kompas èn De Klister
19 september 2017
16 oktober 2017
9 januari 2018
6 februari 2018*
19 maart 2018
21 maart 2018*

Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij
Alle leerlingen vrij

NIEUWS ALGEMEEN
Laatste schooldag juf Tineke
Vrijdag 14 juli heeft juf Tineke haar laatste schooldag met de kinderen gevierd. Juf Vera en
meester Kees hebben haar opgehaald met een versierde tandem. Alle leerlingen stonden
haar op te wachten bij de school en hebben haar feestelijk binnengehaald. De hele ochtend
stond voor juf Tineke in het teken van feest en afscheid! Aan het einde van de ochtend
hebben we met alle leerlingen en leerkrachten in het speellokaal juf Tineke in het zonnetje
gezet. De leerkrachten hebben een toneelstukje gespeeld en een lied gezongen. En ook de
kleuters hebben een lied speciaal voor juf Tineke gezongen. Op Facebook is het te
beluisteren en de foto’s staan op onze website. Ook hebben we juf Tineke het gezamenlijke
cadeau aangeboden; een herinneringen-boek met daarin van elk kind een eigen bladzijde.
Een lekker dik boek is het dan ook geworden. Juf Tineke heeft straks alle tijd om daar rustig
in te lezen!
Terugblik Musical
Afgelopen donderdag 13 juli hebben de leerlingen van groep 7/8 twee keer een spetterende
musical opgevoerd in het Barontheater!! Er zit veel toneel- en zangtalent in deze groep en
dat was dan ook te horen en te zien. Het publiek heeft zeker genoten. Als een echt team
hebben de leerlingen samen met hun hulpouders en leerkracht na veel oefenen en
knutselen echt een prachtig resultaat laten zien. Om trots op te zijn!

Vossenjacht
Afgelopen dinsdag hadden we onze jaarlijkse vossenjacht. De leerlingen van groep 8 waren
de vossen en de leerlingen van de andere groepen gingen hen, in groepjes zoeken. Van
iedere vos kregen ze een puzzelstukje. Op school werden de 18 puzzelstukjes opgeplakt en
kwam de groepsfoto van groep 8 tevoorschijn. Alle ouders, oma’s en andere begeleiders
willen we heel hartelijk bedanken voor hun hulp!
De Binding got talent
Vandaag hadden we een prachtige laatste schooldag! Wat een talent is er in Opende!! De
foto’s komen zo spoedig mogelijk op de website.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
En dan is het schooljaar alweer voorbij!! Wat is het snel gegaan! De kinderen uit groep 1 en
2 hebben dit jaar hard gewerkt, fijn gespeeld en veel beleefd. Er waren ook activiteiten waar
we de hulp van ouders bij nodig hadden. Heel fijn dat er altijd ouders of zelfs opa’s en oma’s
beschikbaar waren. Onze hartelijke dank hiervoor en we hopen dat we volgend schooljaar
ook weer op jullie hulp kunnen rekenen.
Zwemdiploma
Jarno Postma heeft zijn diploma A gehaald. Gefeliciteerd Jarno! En succes met het oefenen
voor diploma B.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Ouderhulp
Hierbij willen we alle ouders/verzorgers bedanken, die ons dit schooljaar, op welke wijze dan
ook, hebben geholpen met diverse activiteiten. Met name ook onze klassenouders, Grietje
van Esch en Jeltje Kompaan bedankt!
Zonder ouderhulp lukt het niet om alle activiteiten rond te krijgen. Dus mensen BEDANKT !
Rode mapjes van groep 4
Gisteren hebben de leerlingen de rode mapjes met daarin door hen gemaakte toetsen mee
naar huis gekregen. Graag deze mapjes leeg weer inleveren bij Meester Hans Peter in
groep 5

NIEUWS UIT GROEP 5-6
De kinderen hebben allemaal het controledictee gemaakt van blok 6. Het dictee krijgen de
kinderen mee naar huis in het rode mapje. Ook de rekentoets van blok 6 bevindt zich in het
mapje. Gisteren -woensdag- hebben de kinderen veel spullen mee naar huis gekregen.
De inhoud van het rode mapje kunt u er uit halen, het lege mapje willen we graag weer terug
op school hebben!
Maandag was Kaylen bij ons in de klas om kennis te maken. Na de vakantie komt zij in
groep 6. Niet alleen Kaylen, maar ook Tessa en Nienke komen na de vakantie in groep 6.
We hopen natuurlijk dat zij het erg naar hun zin krijgen bij ons op school. Dinsdag was de
laatste muziekles van juf Frieda in onze groep en het was tevens haar laatste stagedag op
onze school. We wensen haar veel succes op haar volgende opleiding.
We bedanken alle ouders die ons dit schooljaar -op wat voor manier dan ook- hebben
geholpen. We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Kidsday voor groep 7
Groep 7 heeft gisteren, in het kader van de Feanster wielerweek, deel genomen aan de
"Kidsday"in Surhuisterveen. De kinderen konden deelnemen aan een afwisselend
programma. We hebben o.a. een schilderworkshop, een techniekworkshop, een workshop
over de dode hoek bij een vrachtwagen, een Go Biking Tour en een workshop over de
ambulance gehad.
Verder konden we genieten van trialrijder Rick Koekoek, die halsbrekende toeren uithaalde
met z'n fiets.
Wanda en Simone bedankt voor jullie hulp. Ik denk, dat we kunnen terugkijken op een
geslaagde dag!

Afscheidskamp groep 8
Het afscheidskamp van groep 8 was een enorm succes. Iedereen heeft het naar de zin
gehad. We hebben dinsdag gepaintballd, gezwommen, gebarbecued, “geslapen” in de tent
en vanochtend lekker ontbeten. Er staan een paar foto’s en een filmpje op de
Facebookpagina van Het Kompas.
Dank
Bijzonder activiteiten slagen alleen wanneer we er voldoende begeleiding bij kunnen krijgen.
We willen alle ouders die ons bij hebben gestaan afgelopen jaar bijzonder danken voor hun
hulp. Zoals bij de survivalrun, het sprookje in Drachten, wilgen knotten, het schoolreis, de
musical, het afscheid van groep 8, etc. Fijn dat u erbij was!!! De kinderen hebben deze
speciale activiteiten erg gewaardeerd en wij zeker ook! Tevens Trea de Boer, de moeder
van Gerda en Marten-Jan, die dit jaar onze klassenouder was: Dank voor je hulp! Hartelijke
groet, juf Laura.

