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AGENDA (ALGEMEEN)
12 en 13 sept
15 september
19 september
21 september
22 september
26 september
4 oktober
12 oktober
16 oktober
18 oktober
21 – 27 oktober

Wandel 2 daagse
Freerunning groep 3 t/m 8
Studiemiddag team; leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Bloemstukjes maken groep 1 t/m 8
Floralia
Informatie-inloopavond
Start Kinderboekenweek, thema Gruwelijk Eng
Omgekeerde oudergesprekken
Margemiddag; leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Juffen en meesterfeest
Herfstvakantie

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Start schooljaar…..tijd voor de Gouden Weken!
Na een aantal fijne rustige vakantieweken is het dan weer zover…..de school is weer
begonnen!
Het is leuk om iedereen weer te zien, verhalen aan elkaar te vertellen, met elkaar te spelen
en te leren. In een nieuw schooljaar zijn er ook allerlei zaken nieuw. Nieuwe kinderen, een
andere leerkracht, een ander lokaal…. allemaal dingen waar je aan moet wennen. Elke
groep neemt de tijd om afspraken met elkaar te maken, elkaar te leren kennen, routines te
oefenen, samen te leren spelen en te leren. Deze aspecten staan centraal in de Gouden
Weken. Met elkaar creëren we een school waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich
veilig, gekend, gewaardeerd en geaccepteerd voelen.
Afscheid leerlingen
In de zomervakantie hebben twee gezinnen aangegeven op korte termijn te gaan verhuizen.
Zij hebben besloten om hun kinderen met ingang van het nieuwe schooljaar ook op de
nieuwe school te laten starten.
Chloë, Sofie en Daisy Bruinewoud gaan naar obs De Springplank in Marum.
Femke de Vries gaat naar obs It Skriuwboerd in Surhuisterveen.
We wensen de meiden en hun ouders een hele fijne en goede tijd toe op hun nieuwe school
en in hun nieuwe woonplaats. De kinderen komen volgende week nog een dag(deel) om
afscheid te nemen van klasgenootjes en leerkrachten.
HVO/GVO
Komende maandag wordt er een gezamenlijke proefles gegeven door de HVO en GVO
docenten aan de leerlingen van groep 6/7. De leerlingen krijgen dan informatie mee en een
keuzebrief.

Aankondiging informatie-inloopavond
In voorgaande jaren hield elke groep een eigen informatieavond. Daarin kreeg u informatie
over o.a. afspraken, routines, werkwijze en leerstof. Dat krijgt u dit jaar ook, maar dan in een
nieuw jasje.
We houden een inloopavond van 18.30-19.30 uur voor alle ouders èn leerlingen. U kunt in
elke groep binnenlopen, materialen inzien en spreken met leerkrachten. Uw kind(eren)
hebben een actieve rol. Zij kunnen u vertellen wat de afspraken zijn, wat ze doen, waar ze
zitten ed. Vanwege het tijdstip kunnen wij ons voorstellen dat leerlingen uit groep 1/2 niet
meekomen.

NIEUWS ALGEMEEN
Freerunningspektakel ……….wie helpt met vervoer?
Op 14 en 15 september is er een groot freerunningspektakel in sporthal de Leegens in
Grootegast voor de scholen.
Obs Het Kompas is ingedeeld op vrijdag 15 september van 11.00 tot 11.45 uur.
Groep 7/8 gaat naar alle waarschijnlijkheid op de fiets. Groep 3 t/m 6 gaat met de auto.
We zoeken ouders die willen helpen met vervoer.
Vertrek 10.30 uur. Terugkomst ongeveer 12.00 uur.
U kunt zich opgeven bij meester Hans Peter voor vervoer groep 5/6
(h.wieringa@westerwijs.nl) en juf Grietje voor vervoer groep 3/4 (g.uithof@westerwijs.nl).
Ook hangt er een inschrijfformulier op het bord bij de zij-ingang. Graag zsm opgeven, maar
uiterlijk maandag 11 september.
Leerlingen hebben gymkleding en zaalschoenen nodig.
Voor meer algemene informatie over dit evenement zie www.freerunxperience.nl.
Looproute ouders/verzorgers groepen 1/2
We vragen de ouders/verzorgers van groepen 1,2 om bij het brengen van de kinderen de
looproute aan te houden. Graag de school binnenkomen via de zijdeur en verlaten via de
voordeur. Het is vaak erg druk op dat moment in de gang met verzamelende en
binnenkomende leerlingen van groepen 3 t/m 8. Als u de school via de grote voordeur
verlaat dan loopt u niet ‘tegen het verkeer in’.
Wijziging verzamelplaatsen leerlingen groep 3 t/m 8
Als de bel gaat dan verzamelen de leerlingen van groepen 3 t/m 8 in rijen op het schoolplein.
De plek van het verzamelen hebben we aangepast. Deze aanpassing was nodig om het met
name na de ochtendpauze wat handiger te laten verlopen.
Bericht van juf Tineke
Beste ouders, kinderen en leerkrachten
Hierbij wil ik iedereen van harte bedanken voor alle lieve kaartjes, berichtjes, tekeningen,
kadootjes en de mooie liedjes bij mijn afscheid. Het was prachtig, wat fijn om zo feestelijk
afscheid te nemen.
Ik wens jullie allemaal een mooi en vrolijk splinternieuw schooljaar toe.
Liefs Tineke
Bericht van het luizenopsporingsteam
Beste ouders,
Zoals u reeds hebt gelezen is de eerste luizencontrole van dit schooljaar

geweest. Afgelopen jaren was dit altijd de tweede week na elke vakantie, maar omdat we
afgelopen jaar hardnekkig luizen hebben gehad, hebben we besloten dit voortaan direct na
iedere vakantie te doen; dit om er nog eerder bij te zijn.
Na overleg met Tamara de Haan willen we u erop wijzen dat we, na het constateren van
veel levende luizen en neten de school vragen om telefonisch contact op te nemen met u als
ouders en vragen of u mogelijkerwijs uw kind direct wilt komen halen en behandelen. Ook op
deze wijze hopen we uitbreiding van besmetting zoveel mogelijk te voorkomen.
Als tip geven we u mee om de lange haren van de meiden in een staart/ vlecht te dragen.
Natuurlijk is dit niet verplicht maar wij denken dat er daardoor wel minder snel kans op
besmetting is.

FLORALIA
Ook dit jaar staat weer de mooie traditie de Floralia op de planning. Deze keer op vrijdag 22
september vanaf 17.00 uur. Dus noteer deze datum in de agenda!
Het thema is: Regenboog.
Agenda
Dinsdag12 september
Dinsdag 19 september
Donderdag 21 september
Vrijdag 22 september

inleveren briefje zonnebloem
19.00 uur inpakavond
bloemstukjes maken groep 1 t/m 8
’s avonds voorbereidingen door vrijwilligers
17.00 – 19.30 uur Floralia

Boodschappen
Voor de prijzen van het Rad van Fortuin willen we u vragen boodschappen naar school te
brengen of aan de kinderen mee te geven. Naast boodschappen zijn ook woonaccessoires
etc. welkom. In de hal komt een tafel te staan waar we de boodschappen en spullen
verzamelen. Dus loop gerust naar binnen!
Loten
Deze week krijgen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 lotenboekjes mee naar huis. Ook de
kinderen van groep 5, die dat leuk vinden, krijgen een boekje mee naar huis. Mocht u
bezwaar hebben, wilt u dat dan vroegtijdig kenbaar maken? Het is de bedoeling dat de loten
allemaal verkocht worden voor een mooie opbrengst. De trekking van de loten is tijdens de
Floralia. Er zijn weer een aantal mooie prijzen te winnen!
1ste prijs een nieuwe dames fiets
2de prijs een dashcam
3de prijs een pizzarette
En nog veel meer!
10, 20 en 50 cent munten
Tip! Spaar 10, 20- en 50 cent-muntjes, om tijdens de Floralia te kunnen gebruiken.
Vrijwilligers
De roep om vrijwilligers blijft. Dit kan gaan om de inpakavond, het begeleiden bij een
spelletje maar ook voor de catering. De catering heeft overdag mensen nodig om het eten
voor te bereiden en ‘s avonds voor de verkoop. Alle vrijwilligers graag vrijdag 22 september
om 16.45 uur aanwezig zijn. U kunt zich opgeven bij Katoriena de Vries,
katoriena@home.nl.
Wie heeft de hoogste zonnebloem?
De wisselbeker, opgepoetst door Metha Kramer haar moeder, staat al weer klaar.

De leerlingen hebben in de zomervakantie een zonnebloem opgekweekt. Deze zijn natuurlijk
uitgegroeid tot hele hoge zonnebloemen……………….
Het wordt nu tijd om deze op te meten, lever een briefje met daarop je naam en adres en
niet te vergeten: de hoogte in centimeters van je zonnebloem erop in. Uiterlijk dinsdag 12
september bij je Juf of Meester. Meester Hans Peter zal de 3 hoogste zonnebloemen
persoonlijk komen nameten.
Educatieve tijdschriften en informatiemateriaal
Als school ontvangen we veel folders en brochures van educatieve tijdschriften en uitgaves
van diverse uitgeverijen. Deze geven we aan de kinderen mee. Uiteraard bent u tot niets
verplicht, maar wanneer u gebruik wenst te maken van deze aanbiedingen, dan kunt u zelf
de bon opsturen of uw kind aanmelden via de website van de uitgever. Alle tijdschriften
worden op het thuisadres afgeleverd. Als school doen we ook mee aan de GratisBoekenActie van Pica Educatief. Alle kinderen van groep 1 en 2 krijgen deze week een
gratis leesboek mee naar huis.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Voor veel kinderen van groep 1 was het maandag een spannende dag. Er zijn een paar
kinderen voor het eerst echt op school, na een paar keer wennen. Gelukkig was de
spanning snel over, nadat we eenmaal begonnen waren. We hebben al heerlijk binnen- en
buiten gespeeld en liedjes gezongen. Er zitten op dit moment 11 kinderen in groep 1, een
mooi clubje om mee te beginnen. Laten we er samen een leuk schooljaar van maken!
Hebt u thuis nog plastic tassen over? Dan zouden wij die graag willen gebruiken. Alvast
bedankt.
Ook voor groep 2 was het weer even wennen, maar iedereen zit weer snel in het
schoolritme. De eerste weken worden de afspraken en regeltjes in de klas weer even extra
herhaald en doen we veel groepsvormende activiteiten.
Letterdoosjes
In groep 2 staat bij elk thema een letter centraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
handpop Arie de Letterkanarie en de rode letterdoosjes. Elke keer als er een letter
aangeboden wordt, krijgen de kinderen om de beurt een letterdoosje mee naar huis. Hierin
mogen ze een voorwerp of plaatje met die letter mee naar school nemen. De spullen worden
dan bewaard in het letterhuis van Arie. Na afloop van het thema gaan de spulletjes weer
mee naar huis. Deze week wordt de letter s van school aangeboden en maandag gaan de
doosjes mee naar huis.
Stagiaire
Volgende week start Iris Daanje met haar stage in groep 1 en 2. Iris is een tweedejaars
studente onderwijsassistent en haar stage dagen zijn maandag en dinsdag. Juf Iris zal in
beide kleutergroepen werkzaam zijn. Van harte welkom juf Iris en wij wensen jou een
plezierige en leerzame tijd bij ons op school.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 3
Dit schooljaar zitten er 17 kinderen in groep 3. Ze krijgen les van juf Grietje. Op woensdag
geeft juf Feikje in deze groep les.
Op dinsdag- en donderdag komt groep 4 er 's middags bij.
Voor de gymlessen is het nodig dat uw kind gymkleding meeneemt. De groep heeft gym op
dinsdag en donderdag.

Voor de kinderen van groep 3 is een spannend schooljaar aangebroken. Ze leren nu lezen
en schrijven. Wij werken in de methode Veilig leren lezen. Op de website
www.veiliglerenlezen.nl vindt u in de rubriek "Voor ouders,kim-versie" meer informatie
hierover.
Groep 4
De kop is eraf! We zijn gestart met een nieuw schooljaar en dus ook een nieuwe groep 4.
Het is eerst altijd weer even wennen na zo'n lange vakantie. We werken in een nieuw lokaal
en we moeten weer even aan elkaar wennen, daarom besteden we, de eerste periode
regelmatig, aandacht aan groepsvormende spelletjes.
Ook is er al een voorzichtige start gemaakt met de eerste lessen.
We hopen er met elkaar een positief, plezierig en leerzaam jaar van te maken!
FreerunXperience
Ook groep 3/4 doet op vrijdag 15 september mee aan de "FreerunXperience" in de sporthal
in Grootegast. Hiervoor zijn we op zoek naar vervoer. Graag aanmelden bij juf Grietje. Voor
verdere info, zie “nieuws algemeen” op deze nieuwsbrief.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Allereerst hopen we dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Deze week zijn we weer
van start gegaan met een klas van 29 leerlingen; in groep 5 zitten 15 kinderen en groep
6 telt 14 kinderen. Ook dit jaar staan meester Hans Peter en juf Joke weer voor de groep.
Op maandag en dinsdag juf Joke en de rest van de week meester Hans Peter. De
gymlessen blijven op de dinsdag en de donderdag. We kunnen ons voorstellen dat u even
een kijkje wilt nemen in de klas van uw kind. Deze week en volgende week bent u welkom
voor en na schooltijd.
In de eerste schoolweken besteden we tijd aan het kennismaken. Per toerbeurt krijgen de
kinderen een tas mee naar huis die ze mogen vullen met een aantal persoonlijke spulletjes.
In de klas mogen ze hier dan over vertellen.
In de loop van deze week beginnen we weer met rekenen, taal en spelling. Voor spelling
starten we bij woordpakket 1 in beide groepen. Deze woordpakketten zijn te vinden op de
website van Het Kompas. Bij rekenen komt het automatiseren direct weer aan bod (tafels!),
dus het blijft belangrijk dat hier ook thuis aandacht aan wordt besteed.
Denkt u nog aan het inleveren van het rode mapje (leeg) en het rapport?
Meester Hans Peter en juf Joke

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Welkom en welkom terug!
We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe groep 7/8. We hopen dat iedereen een goede
vakantie heeft gehad en genoeg is uitgerust om dit schooljaar weer fris en fruitig te
beginnen. Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Laura voor de groep. Op
dinsdag meester Hans Peter.
Groep 7, welkom in dit nieuwe lokaal. Met een nieuwe juf, nieuwe taken en nieuwe regels.
Groep 8, welkom terug!
In deze eerste week leggen we de focus op het beter leren kennen van elkaar. Iedereen
kent elkaar natuurlijk wel bij naam, maar wie is die andere persoon? Hoe meer we van
elkaar weten, hoe beter we elkaar kunnen begrijpen.

Fietsendienst
In samenwerking met De Klister hebben we een planning gemaakt voor de fietsendienst
(verkeersplan van De Binding) tot aan de kerstvakantie. Het is de bedoeling dat de kinderen
een week lang om 8:10 uur op school komen om het verkeer op en rond school in goede
banen te leiden. Het gaat er vooral om dat de fietsen op de juiste plek worden neergezet, dat
er niet wordt gefietst op het schoolplein en dat de auto’s doorrijden bij de Kiss & Ride. Elke
week staan er onder begeleiding van een leerkracht 2 leerlingen van De Klister én 2
leerlingen van Het Kompas op het plein. De wisseldag is dinsdag; de dienst loopt dus van
dinsdag tot de volgende maandag. De kinderen hebben dit zelf ook genoteerd in hun
agenda.
Dinsdag 12 september
Dinsdag 19 september
Dinsdag 26 september
Dinsdag 3 oktober
Dinsdag 10 oktober
Dinsdag 17 oktober
Dinsdag 31 oktober
Dinsdag 7 november
Dinsdag 14 november
Dinsdag 21 november
Dinsdag 28 november
Dinsdag 5 december
Dinsdag 12 december

Esmée en Lisa
Lindsey W. en Moniek
Jelle en Sven
Ana en Annelieke
Salima en Nathalie
Anouk en Lindsey W.
Owen en Jesse
Wessel en Ruben
Henny en Jade
Julian en Bram
Alwin en Tiemon
Lisa en Moniek
Esmée en Ana

Taken in de klas
Ook in de klas hebben we een aantal taken die uitgevoerd dienen te worden. We kunnen
daarbij de hulp van de leerlingen goed gebruiken! Zo hebben we 2 ‘nieuwe’ leerlingen die
het ophalen van Oud Papier op zich willen nemen op dinsdag.
De klassendiensten worden aangegeven in de klas, de kinderen kunnen op het
magneetbord zien wanneer ze aan de beurt zijn. In principe zijn de klassendiensten altijd na
10 minuten klaar met de taken. De leerkracht ziet erop toe dat de leerlingen op tijd naar huis
gaan.
Werken met agenda’s
In groep 7/8 gaan we steeds meer werken met huiswerk en agenda’s. Om dat zo goed
mogelijk te oefenen zullen we regelmatig samen de agenda erbij pakken in de klas. Het is
belangrijk dat de kinderen hier goed mee leren omgaan. Op vrijdag gaan de agenda’s mee
naar huis, maandag nemen de kinderen ze weer mee naar school.
FreerunXperience
Op vrijdag 15 september doen de kinderen van groep 7/8 mee aan de FreerunXperience in
sporthal De Leegens in Doezum. Dat is 6,5 kilometer, dus we willen graag op de fiets gaan.
Wij zijn ingedeeld van 11:00 tot 11:45 uur. Zijn er ouders die mee willen fietsen deze dag?
We hebben twee ouders nodig. We vragen deze ouders om 10:15 uur op school te zijn
zodat we mooi op tijd kunnen vertrekken. Het is belangrijk voor de kinderen dat ze
gymkleding en zaalschoenen meenemen deze dag! Voor meer informatie kunt u kijken op:
https://www.freerunxperience.nl

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
Wandel 2 daagse
Deze wandel 2 daagse wordt georganiseerd door Sportdorp en de sportverenigingen.

Afstand 5 of 10 km.
Inschrijven van 18.30-19.00 uur.
Start 12 september Café Bos
Start 13 september De Veste
Kosten € 1,50 (kinderen tot 12 jaar)
€ 2,50 (vanaf 12 jaar)
€ 3,50 (vanaf 12 jaar + medaille)
Muziekschool Grootegast

