NIEUWSBRIEF OBS HET KOMPAS
NR. 02/ 2017-2018
Verbindingsweg 4
9865 TE Opende
tel. 0594-659522
kompas@westerwijs.nl

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

Freerunning groep 3 t/m 8
Studiemiddag team; leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Bloemstukjes maken groep 1 t/m 8
Floralia
Informatie-inloopavond; 18.30-19.30 uur
Start Kinderboekenweek, thema Gruwelijk Eng
Landelijke staking
Omgekeerde oudergesprekken
Margemiddag; leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Juffen en meesterfeest
Herfstvakantie

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Landelijke staking 5 oktober
In de bijlage ontvangt u een brief over de aanstaande landelijke staking in het
basisonderwijs van de beide directeur bestuurders van Westerwijs en Penta Primair.
Het stakingsrecht ligt bij elke individuele leerkracht. Op dit moment zijn we aan het
inventariseren wie wel en niet gaan staken. Aan de hand daarvan wordt er besloten of de
school dicht dan wel open zal zijn. We willen u er op wijzen dat er een grote kans bestaat
dat de school die dag dicht zal zijn, zodat u passende maatregelen kunt nemen mbt de
opvang van uw kind(eren). De definitieve uitspraak ontvangt u maandag 18 september.
Veel leerkrachten en andere betrokkenen in het basisonderwijs geven met deze staking aan
hoe belangrijk zij het vinden dat er politieke aandacht is en oplossingen worden bedacht
voor het verminderen van de werkdruk en een meer gelijkwaardig salaris ten opzichte van
vergelijkbare beroepen. Zodat er meer studenten gaan kiezen voor dit beroep. Dit alles met
maar één doel: Goed onderwijs voor alle kinderen!
We realiseren ons dat één en ander gevolgen heeft voor u als ouders/verzorgers.
Wij vragen hierbij om uw begrip en medewerking.
Inventarisatie groep 6/7 HVO/GVO
Denkt u aan het inleveren van het inventarisatieformulier voor het HVO of GVO onderwijs?
Graag morgen 14 september inleveren bij de leerkracht.
Komende maandag starten de lessen.

NIEUWS ALGEMEEN

FLORALIA
Agenda
Dinsdag 19 september
Donderdag 21 september:
Vrijdag 22 september:

inpakavond
bloemschikken voor alle leerlingen
vanaf 17.00 uur Floralia!

Lotenverkoop
Voor de loten verkoop worden ook dit schooljaar de leerlingen van de groepen 6-7-8 ingezet.
Verkochte boekjes kunnen iedere dag bij de leerkracht ingeleverd worden. Niet verkochte
loten uiterlijk 19 september bij de leerkracht inleveren. De trekking van de loten is tijdens de
Floralia.
Boodschappen
De eerste spullen zijn inmiddels gebracht, maar om mooie prijzen voor het Rad van Fortuin
te kunnen maken hebben we nog meer nodig. Boodschappen of woonaccessoires zijn van
harte welkom. Bij het keukentje staat een tafel voor de spullen, dus loop gerust naar binnen!
Hulp gevraagd
Voor het begeleiden van de activiteiten, tijdens het Floraliafeest, hebben we nog dringend
hulp nodig. U kunt zich aanmelden bij juf Feikje f.devries@westerwijs.nl of bij Katoriena de
Vries, katoriena@home.nl . Oudere broers of zussen mogen zich natuurlijk ook aanmelden.
Bloemstukjes
Zoals in de nieuwsbrief van vorige week vermeld gaan alle leerlingen van groep 1 t/m 8
samen op donderdagochtend 21 september bloemstukjes maken voor het Floralia-feest.
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.
Na het Floralia-feest kan iedereen zijn eigen bloemstukje mee naar huis nemen.
Het feest!
We hopen op mooi weer, zodat het Floraliafeest op het schoolplein kan plaatsvinden.
Er zijn diverse nieuwe spelletjes tijdens deze Floralia, zoals gekleurde haarlok zetten, darten
op ballonnen en schieten en ook vele bekende als sjoelen, touwtje-trekken, eendjes vangen,
schminken, springkussen, een ritje met Bartje de pony, etc etc.
Ook wordt er voor de inwendige mens gezorgd. Hieronder vindt u de prijslijst van de
catering.
Drinken
Koffie:
Thee:
Frisdrank:
Jus d’orange:
Caprisun:
Ranja:

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,20

IJs en chips
IJsbeker:
0,80
Raket:
0,50
Chips:
0,20
Poffertjes
Portie poffertjes: 0,80

Broodjes
Broodje gezond:
Broodje ham:
Broodje kaas:

1,50
1,00
1,00

Snacks
Broodje hamburger:
Hamburger:
Broodje frikandel:
Frikandel:
Broodje knakworst:

1,50
1,00
1,50
1,00
1,00

Iedereen mag tijdens de Floralia verkleed komen! Hiermee kan een oorkonde verdiend
worden.
Tot ziens op vrijdagavond 22 september!

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Bruidspaar
Donderdag 7 september moest Jelthe naar de kapper en dat was wel voor
een hele speciale reden! Zijn ouders stapten die dag in het huwelijksbootje.
Van harte gefeliciteerd en veel geluk en gezondheid gewenst!

Foto’s groep 1
Op de website van het Kompas kunt u foto's vinden van de eerste schooldagen van groep 1.
Op de website zullen regelmatig foto's verschijnen, dus neem af en toe eens een kijkje!
Inloop
Dit schooljaar starten we niet meer iedere ochtend in de kring, maar zullen we, op enkele
dagen, de dag beginnen met de inloop. Dit houdt in dat de kinderen direct mogen starten
met een werkje/opdracht bij de tafels. U bent van harte welkom om te komen kijken wat uw
kind doet of te even te helpen met de opdracht. Uiteraard moeten de kinderen de opdracht
wel zelf of met klasgenootjes uitvoeren. Groep 2 is deze week al gestart met de inloop en
groep 1 start er volgende week mee.
Thema groep 2 “de mooiste vis”
In groep 2 werken we de komende over de mooiste vis van zee
Regenboog is de mooiste vis in de zee. Maar hij is trots en ijdel, en daardoor
heeft hij geen enkele vriend. Pas als hij een van zijn mooie schubben
weggeeft - en later nog meer - vinden ze hem aardig en merkt hij dat het
belangrijker is om vrienden te hebben dan om de mooiste te zijn!
Dit thema past goed bij de Gouden Weken, waarin we aandacht besteden
over hoe we met elkaar omgaan. Regenboog, de vis is een voorbeeld van hoe het vaak niet
moet maar aan het einde van het boek is hij er wel achter hoe belangrijk anderen voor hem
zijn en hoe fijn het is om vriendjes te hebben.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 3
Het eerste thema in de leesmethode van groep 3 is 'Jij en ik'. De kinderen maken via een
verhaal kennis met opa, zijn kleindochter Kim en haar vriendje Sim. Kim leert in het verhaal

de komende weken de letters: i,k,m,s. Met deze letters leren de kinderen korte woordjes
maken, zoals: ik, kim en mis. Ook leren ze het verschil tussen leesletters en schrijfletters.
Met rekenen werken we met de getallen 1 tot en met 10. De kinderen oefenen de plaats op
de getallenlijn en maken er bewerkingen mee, zoals 2 erbij 3 is 5.
Groep 4
We beginnen al weer een beetje te wennen aan de routines, regels en afspraken op school.
Nog even en we zitten weer helemaal in het ritme. De leerlingen van groep 4 laten in elk
geval al zien, dat ze heel behulpzaam zijn. Er zijn een aantal taken verdeeld en de leerlingen
proberen elkaar hier bij te helpen, dat is fijn!
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 wil oefenen, de woordpakketten zijn te vinden op de
groepspagina van Het Kompas http://www.hetkompasopende.nl/Groepen/Groep4/Woordpakketten.aspx
FreerunXperience
Aanstaande vrijdag (15 september) doen de groepen 3 en 4 mee aan het Freerunspektakel
in Grootegast. Denkt u er aan dat de kinderen gymkleding en zaalschoenen meenemen?
Meer informatie kunt u vinden op: https://www.freerunxperience.nl

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Inmiddels zit de eerste schoolweek er alweer op.
Stagiair
Vanaf maandag 11 september zal er in groep 5/6 op de maandag en dinsdag tot halverwege
november een stagiair zijn. Zijn naam is Alex Visser en hieronder stelt hij zichzelf even voor.
Wij hopen dat hij een leuke en leerzame tijd zal hebben!
Hallo, mijn naam is Alex Visser. Momenteel zit ik het tweede jaar van de pabo op de Hanze
hogeschool te Groningen. Sommigen zullen mij vast al kennen. Ik heb vorig seizoen
namelijk gekorfbald bij OKO/BIES in Opende. Dit is ook 1 van mijn hobby’s. Komende twee
perioden ga ik stage lopen op het Kompas en hoop ik erg veel te leren van de leerkrachten
en kinderen. De eerste periode zal ik meelopen in groep 5/6 en de tweede periode begin ik
in groep 3.
Freerun
Aanstaande vrijdag (15 september) zal groep 5/6 deelnemen aan het Freerunspektakel in
Grootegast. Een leuke, sportieve activiteit en gelukkig hebben we het vervoer kunnen
regelen. Wilt u er om denken dat uw kind het volgende meeneemt: sportkleding en schone
zaalschoenen.
Rekenen
Groep 5 leert deze week onder andere aftrekken onder de 1000 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.

De kinderen hebben allemaal een tafelposter mee naar huis gekregen voor het oefenen van
de tafels op bijvoorbeeld de wc.
Spelling
Begin deze week maakt groep 5 het dictee behorende bij woordpakket 1. Dit woordpakket
gaat over woorden met sch en schr. Het gaat om woorden als schamen en de schroeven.
Eind van de week beginnen we met woordpakket 2. Het betreft hier woorden met
de s, z, f en v. Woorden als het sieraad, de bezem, het alfabet en behalve.
Ook groep 6 sluit woordpakket 1 af met een dictee. Zij hebben zich bezig gehouden met het
herhalen van het hele ww, ik-vorm, jij-vorm en hij-/zij-vorm. Woordpakket 2 gaat over
woorden met een v of z, zoals scheve en de matrozen.
Taal
Deze week leert groep 5 hoe ze een informatieve tekst kan herkennen. Verder leren de
kinderen zelfstandige naamwoorden, lidwoorden en verkleinwoorden te herkennen en te
gebruiken. Ook komen deze
week enkelvoud en meervoud aan bod en samenstellingen. Groep 6 leert nieuwe
voegwoorden herkennen en gebruiken, en de kinderen leren de hoofd- en bijzin vinden in
een samengestelde zin.
Geschiedenis
We zijn gestart met het onderwerp 'De Gouden Eeuw'. De kinderen zullen de komende
weken meer te weten komen over wat er belangrijk was in deze periode. Bekende
namen als Rembrandt en Vondel zullen ook voorbij komen.
Aardrijkskunde
We zijn begonnen met thema 4 van De Blauwe Planeet 5. Dit hoofdstuk
gaat over zichtbare en onzichtbare wegen in ons land. Onzichtbare wegen zijn bijvoorbeeld
de leidingen in de grond.
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. Mochten 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. Binnenkort plaatsen we het schema op de site van Het
Kompas.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Ambitiegesprekken groep 8
Vanaf volgende week gaan we starten met het voeren van ambitiegesprekken in groep 8.
Deze week hebben de leerlingen een formulier ingevuld om alvast aan te geven waar we het
in het gesprek over gaan hebben. Welke ambities heb je? Wat wil je graag doen later? Wat
heb je daarvoor nodig? Wat kan juf voor je doen?
In het gesprek gaat juf samen met de leerling kijken naar de plaatsingswijzer, werkhouding
en motivatie. Dit doen we om de kinderen beter te betrekken bij hun schoolkeuze die ze
gaan maken in januari/februari.

FreerunXperience
Aanstaande vrijdag (15 september) zal groep 7/8 deelnemen aan het Freerunspektakel in
Grootegast. Het is belangrijk voor de kinderen dat ze gymkleding en zaalschoenen
meenemen. Voor meer informatie kunt u kijken op: https://www.freerunxperience.nl
Afwezig
Op maandag 18 september is juf Laura afwezig. Er komt die dag een invaller.

