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AGENDA
13 september
18 september
21 en 27 september
26 september
27 september
28 september

Schoolfotograaf
Informatie- inloop; 17.15 -18.15 uur
GGD onderzoek leerlingen groep 2 en 7
Sport- en spelochtend voor de groepen 1 en 2
Bloemstukjes maken op school
Floralia - pleinfeest

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Informatie-inloop voor ouders èn leerlingen (herhaling)
Dinsdag 18 september is er , net als vorig jaar, een informatie-inloop. De tijd is van 17.15 tot
18.15 uur. U krijgt dan informatie over afspraken, routines, werkwijze en leerstof. 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. U krijgt dan ook informatie over afspraken, routines, werkwijze enz. Ook leerlingen
van groepen 1/2 zijn van harte uitgenodigd om mee te komen. We hopen weer op een grote
opkomst!
Even voorstellen….
Hoi allemaal!
Ik ben Maaike Hiemstra, en kom uit Grijpskerk.
Per dit schooljaar ben ik vakleerkracht gym op het Kompas. Super leuk! Dit betekent dat alle
groepen vanaf groep 3 gym van mij krijgen op de donderdagochtend.
Dit zijn toestel-lessen, wat inhoudt dat we elke week verschillende bewegingselementen &
sporten gaan doen! Te denken aan turnen, judo, atletiek, bewegen op muziek of
freerunning.
Naast het gymles geven op school, geef ik ook turntrainingen in Haren & doe ik zelf fanatiek
aan hardlopen. Zelfs zo dat ik op 4 november de marathon in New York loop!
Een sportieve juf dus.
Iedereen een fijn schooljaar gewenst & tot in de gymzaal!
Groet ‘juf’ Maaike
GGD
De ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep 2 en 7 ontvangen rechtstreeks een brief
van de GGD over de werkwijze. Uitgangspunt is dat alle kinderen meedoen aan het
gezondheidsonderzoek.

Luizencontrole
Afgelopen maandag is er een hoofdluiscontrole geweest. Er zijn géén hoofdluizen of
levende neten gevonden. Goed nieuws dus!
Stop hoofdluis …. Samen staan we sterk!
In de bijlage treft u een brief over de werkwijze ten aanzien van het tegengaan
van hoofdluis bij de leerlingen. We vragen u die goed te lezen en adviezen
zoveel mogelijk op te volgen. Op die manier dragen we allen onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid.

NIEUWS ALGEMEEN
Automatische incasso ouderbijdrage
Beste ouders/verzorgers,
Deze week krijgt uw oudste kind op Het Kompas een brief mee van de OV. De brief gaat
over de jaarlijkse ouderbijdrage. We willen u vragen om machtiging te verlenen voor
automatische incasso. Dat kan door de bijgevoegde formulieren in te vullen. Let op! Eén
formulier per kind. Overige informatie vindt u in de brief die uw kind mee krijgt.
We hopen op uw medewerking!
Graag de ingevulde machtigingen uiterlijk 21 september inleveren bij de leerkracht of de
directie (in de postvakken).
Met vriendelijke groet
Namens de OV,
Nikolien Groen (penningmeester)
Schoolfotograaf 13 september
Van 8.00-8:30 uur is er gelegenheid voor broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten,
om op de foto te gaan met hun oudere broers/zussen. Daarna worden onder schooltijd de
individuele foto's en groepsfoto’s gemaakt.
De achtergrond van de foto’s zal lichtblauw zijn. Denkt u morgen met uw kind mee over
passende kleding en haarstyling?
In verband met de schoolfotograaf is er morgen géén gymnastiek in de sporthal.
Ambrasoft
Er is iets mis gegaan met ons schoolabonnement van Ambrasoft. Dat wordt deze week
hersteld. Op dit moment kunnen de kinderen thuis ook niet inloggen. Waarschijnlijk zijn er
nieuwe inlogcodes nodig. Deze zult u dan zo spoedig mogelijk ontvangen.

FLORALIA
Lotenverkoop
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn al druk bezig om de loten te verkopen. De eerste
lege boekjes zijn al weer terug op school. Super!
Verkochte boekjes kunnen iedere dag bij de leerkrachten ingeleverd worden. Alle
lotenboekjes moeten uiterlijk 19 september ingeleverd worden. De lotenboekjes met het
geld graag in een plastic zakje inleveren. De trekking van de loten is tijdens de 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 woon accessoires
etc welkom. Denkt u bij de eetbare boodschappen wel om de houdbaarheidsdatum? In de
hal staat een tafel waarop de spullen neergezet kunnen worden

Hulp gevraagd!
De floraliacommissie kan het niet alleen. We hebben echt nog hulp nodig. Wie komt de
commissie helpen? Opa’s, oma’s, oudere broers of zussen. Alle hulp is welkom!
Er is nog hulp nodig voor de inpakavond op dinsdag 26 september, de
voorbereidingsavond op donderdag 27 september en ook overdag op 28 september
kunnen we uw hulp gebruiken. Ook voor de begeleiding van de spelletjes tijdens het feest
hebben we nog dringend hulp nodig. Aanmelden of informatie vragen kan bij de
commissieleden: Nikolien Groen, Miranda Hansma, Hedwig Bleeker, Elske Wassenaar,
Joline de Groot, Grietje van Esch, Wieky de Vries, Dennis Wassink of bij juf Feikje
f.devries@quadraten.nl
Verkleed
Iedereen mag tijdens de Floralia verkleed komen! Voor de mooist verklede kinderen zij
oorkondes beschikbaar..
10, 20 en 50 cent munten
Tip! Spaar 10, 20- en 50 cent-muntjes, om tijdens de Floralia te kunnen gebruiken
Bloemstukjes
Op donderdag 27 september gaan alle leerlingen, bloemstukjes maken voor het Floraliafeest.
Zou iedereen mee willen nemen op deze donderdagochtend:
- een stuk natte oase;
- een bakje, voorzien van naam;
- evt. een snoeischaar en
- groen en bloemen, het liefst uit eigen tuin.
De bloemstukjes zijn te bewonderen op het Floralia-feest en we willen graag dat iedereen
zijn eigen bloemstukje op het Floralia feest mee naar huis neemt.

NIEUWS UIT DE GROEPEN 1-2-3
Wij hebben erg mooie sieraden gekregen van Claudia (de
moeder van Stan en Salima)
Bedankt! We zijn er blij mee!

Wij werken over het thema Agent en boef. Dat spreekt erg aan! We leren zo
spelenderwijs allerlei afspraken voor in de klas. er worden al mooie boeven en agenten
gevouwen, geverfd en geplakt.

GROEP 3
Rekenen
De kinderen hebben in groep 2 al veel rekenwerk uit het eerste rekenblok van onze methode
Alles Telt geleerd. Daarom zijn we vorige week gestart met het maken van de toets van Blok
1. We oefenen en herhalen enkele opdrachten en gaan dan starten met Blok 2.
Lezen en schrijven
Deze week ronden we kern Start af. De letters i,k,m en s zijn aangeboden en we kunnen al
woordjes lezen als;ik, kim,sis en mik. Deze letters en woordjes kunnen de kinderen ook
allemaal al heel netjes schrijven.

NIEUWS UIT GROEP 4
De groep begint al weer goed op gang te komen met alle activiteiten en lessen. Een aantal
kinderen heeft al een vaste taak gekregen.
Spelling
Inmiddels hebben we ons eerste woordpakket ( woorden met 3 medeklinkers, zoals “eerst’ al
afgerond. We starten nu met woordpakket 2, hierbij oefenen we woorden met de eu (gleuf)
en de ui (struik). Het zijn zogenaamde “luisterwoorden”, dus goed luisteren! “Wat hoor je? Is
het een eu of een ui?”
Wanneer jullie thuis ook eens willen oefenen, de woordpakketten zijn te vinden op de
groepspagina van Het Kompas. http://www.hetkompasopende.ml/Groepen/Groep4/Woordpakketten.aspx

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Floralia
Vrijdag hebben de kinderen de lotenboekjes mee naar huis gekregen. De kinderen zijn heel
enthousiast. Dat blijkt ook wel uit het feit dat een leerling vrijdagmiddag alle loten van
beide(!) boekjes al had verkocht en veel kinderen de eerste dagen van deze week al het
boekje en het geld op school hebben ingeleverd. Uiterlijk woensdag 19 september moet
het boekje en het geld worden ingeleverd. We hopen en verwachten natuurlijk dat alle
kinderen hun boekje(s) kunnen verkopen. Wilt u ervoor zorgen dat geld en boekje bij elkaar
in een zakje of envelop ingeleverd worden? Alvast bedankt!
Rekenen
Groep 5 leert deze week onder andere aftrekken onder de 100 met behulp van de
getallenlijn. Verder maken de kinderen kennis met meetkundige figuren als vierkant,
rechthoek, driehoek en zeshoek. De kinderen van groep 6 leren rekenen met getallen tot
1000. Deze getallen worden geplaatst in het DHTE-schema. Ook leren de kinderen om grote
getallen te splitsen in duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden.
Spelling
Deze week hebben beide groepen het dictee van woordpakket 1 gemaakt. Deze week
beginnen we dan alweer met het tweede woordpakket. Voor groep 5 betreft het woorden
met de s, z, f en v. U kunt denken aan woorden als het sieraad, de bezem, het
alfabet en behalve.
Groep 6 gaat in woordpakket 2 meer woorden leren met een v of z, zoals scheve en de
matrozen. Hierbij is ook het veranderen van een woord naar meervoud belangrijk: boos
wordt boze en duif wordt duiven.

Taal
Deze week leert groep 5 zelfstandige naamwoorden, lidwoorden en verkleinwoorden te
herkennen en te gebruiken. Ook leren zij hoe zij een brief moeten schrijven. Groep 6 leert
nieuwe voegwoorden herkennen en gebruiken en de kinderen leren hoe zij een betoog in de
vorm van een brief schrijven.
Klassenouders
Wij zijn voor beide groepen nog op zoek naar een klassenouder. Wie voelt zich geroepen
om zo nu iets te organiseren voor de groep? We horen dit graag via de mail of
persoonlijk. j.blansjaar@quadraten.nl of g.vanderstouwe@quadraten.nl.
Lezen
Het is mogelijk dat kinderen hun eigen leesboeken mee naar school nemen om in te lezen
tijdens de leestijd of na het werk. Het zou fijn zijn dat dit boeken zijn die passen bij het
leesniveau van uw kind. Mocht u of uw kind het AVI-niveau niet weten, vraag dit dan
gerust!
Klassendienst
Elke week zijn er twee kinderen klassendienst: een leerling uit groep 5 en een leerling uit
groep 6. Dit betekent dat zij na schooltijd kleine taken zullen verrichten, zoals het vegen van
de vloer. Het kan hierdoor zo zijn dat zij iets later buiten zijn of thuis komen. We vinden het
van belang dat de kinderen zelf leren verantwoordelijkheid te nemen en dit dus ook zelf thuis
aangeven. Mocht uw kind een keer niet in de gelegenheid zijn om na schooltijd wat langer te
blijven, dan verwachten wij dat zij zelf voor vervanging zorgen.
Schoolfotograaf
Zoals U waarschijnlijk weet komt morgen de schoolfotograaf. Vanaf 11.30 uur worden de
individuele foto’s en groepsfoto’s van groep 5 en 6 gemaakt.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Huiswerk
De kinderen van groep 7/8 hebben op dinsdag 18 september een toets van de topografie
van Nederland.
Floralia
Vrijdag hebben de kinderen de lotenboekjes mee naar huis gekregen. De kinderen zijn heel
enthousiast. Dat blijkt ook wel uit het feit dat een leerling vrijdagmiddag alle loten van
beide(!) boekjes al had verkocht en veel kinderen de eerste dagen van deze week al het
boekje en het geld op school hebben ingeleverd. Uiterlijk woensdag 19 september moet
het boekje en het geld worden ingeleverd. We hopen en verwachten natuurlijk dat alle
kinderen hun boekje(s) kunnen verkopen. Wilt u ervoor zorgen dat geld en boekje bij elkaar
in een zakje of envelop ingeleverd worden? Alvast bedankt!
Agenda
Vorige week hebben de kinderen allemaal een agenda ontvangen. Zoals eerder gemeld,
moet die agenda elke maandagmorgen weer mee naar school. Wilt u daar samen met uw
kind om denken? Alvast bedankt.
Weektaak
Vandaag zijn we gestart met de nieuwe weektaak. Volgende week dinsdag tijdens de
informatie-inloop, kunnen de kinderen u uitleggen hoe we in de klas met de weektaak
werken.

Taken in de klas
Inmiddels hebben we een lijst met allemaal taken, en hebben de meeste kinderen een taak
op zich genomen. De meeste van deze taken kunnen tijdens schooltijd worden uitgevoerd,
een enkele taak niet, maar het uitvoeren van zo’n taak kost dan ook hooguit enkele minuten.
Klassenouder
Natasja heeft aangegeven ook dit jaar klassenouder te willen zijn van groep 7-8. Hier zijn we
erg blij mee! Om die taak goed te kunnen uitvoeren is het handig om alle ouders in een appgroep te hebben. Via de mail ontvangen alle ouders van groep 7 het mobiele
telefoonnummer van Natasja.
De bedoeling van de groepsapp is als volgt; vanuit de leerkracht gaat een verzoek naar de
klassenouder om bijvoorbeeld ouders te werven voor vervoer naar een buitenschoolse
activiteit. De klassenouder zet dit verzoek in de app en ouders die zich vervolgens melden,
worden doorgegeven aan de leerkracht.
Werken buiten de klas
Soms is het prettig als je even buiten de klas op de gang kunt werken. Elk kind heeft een
kaartje in het vak met daarop zijn of haar naam. Als de kinderen op de gang willen werken,
dan moeten ze het kaartje op het afhangbord hangen. We gaan er van uit dat kinderen goed
en geconcentreerd op de gang kunnen werken. Blijkt echter dat iemand dat nog niet kan,
dan neemt juf of meester het kaartje in, en kun je gedurende een bepaalde periode niet
meer buiten de klas werken.
Rekenen
Groep 7 leert deze week meer over tijdzones en tijdsverschillen. Groep 8 weet inmiddels
hoe je de middellijn (diameter) kunt berekenen. Ook leren de kinderen rekenen met
procenten.
Taal
Groep 7 herhaalt het zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord,
voornaamwoord, voorzetsel, voegwoord en telwoord. Begin volgende week komt het
schrijven van een betoog aan de orde. Groep 8 herhaalt het ontleden van zinnen in
zinsdelen (persoonsvorm, onderwerp, etc.). Volgende week gaan de kinderen aan de slag
met het schrijven van een verhaal.
Spelling
Groep 7 leert in wp 2 meer woorden schrijven met au, auw en ou, ouw. Het gaat om
woorden als de kosmonaut, de kabeljauw, de oudheid en trouwens. Groep 8 leert woorden
schrijven waarin je ie, i of j hoort en y schrijft. Woorden als de puppy, sympathie en loyaal.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

Het bos is een dag van jou!

Maak je eigen unieke wereld in het bos van Trimunt. In een afgezet deel in het bos waar je
normaal niet mag komen, krijg je de unieke mogelijkheid om je eigen speelplek te maken. Je
mag je helemaal uitleven. Je bent in het bos en gebruikt wat je wilt en laat heel wat heel
moet blijven. Je krijgt touw, een mesje en genoeg hout mee om mee te spelen en/of te
bouwen. De begeleiding van de Scharrelkids is de hele dag aanwezig en zal een heerlijke
lunch voor jullie maken. De activiteit vindt plaats in het bos van Trimunt van
Staatsbosbeheer.
Voor wie?
Kinderen van 8 tot 12 jaar
Wanneer?
Op 22 september 2018 van 10.00 – 15.00 uur (inclusief lunch)
Kosten?
IVN leden: €1 en niet leden €3.
Aanmelden?
Ja graag voor 14 september aanmelden. Dat kan bij boswachter Marieke de Boer:
m.deboer@staatsbosbeheer.nl of IVN Herman Woltjer 0594-613253 of hwoltjer@home.nl.

