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AGENDA
21 en 27 september
25 september
26 september
27 september
28 september

GGD onderzoek leerlingen groep 2 en 7
Inpakavond Floralia; 19.15 uur
Sport- en spelochtend voor de groepen 1 en 2
Bloemstukjes maken op school
Floralia – pleinfeest; 17.00 – 19.30 uur

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Terugblik inloop-info
De inloop van afgelopen dinsdagavond was succesvol. Veel ouders hebben er gebruik van
gemaakt. Leerlingen zijn vaak erg enthousiast dat ze het mogen laten zien en vertellen aan
hun ouders. Ze weten ook vaak heel goed wat ze moeten en kunnen vertellen. Er is
informatie op papier meegegaan. Bent u niet geweest, dan krijgt uw kind de informatie mee.
Jaarinfo
Vanwege het feit dat ik deze week twee dagen afwezig ben vanwege studiedagen, lukt het
niet om de jaarinfo deze week af te krijgen. U krijgt deze volgende week digitaal
toegezonden.
Afspraken rond gymlesssen
De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben gymles in de sporthal.
We hebben met elkaar de volgende afspraken gemaakt:
• In verband met veiligheid en hygiëne:
o Gymschoenen aan
o Gymkleding aan ( aparte kleding)
o Sieraden af ( armband/horloge/kettingen/hangoorbellen)
o Lange haren in vlecht of staart
o Bril (als het af kan dan af. Anders gewoon op)
• Kinderen die niet kunnen gymmen, blijven op school en doen vervangende
werkzaamheden. Het is fijn dat ouders via een briefje laten weten dat hun kind niet
kan gymmen.

NIEUWS ALGEMEEN
Folder Oktober Kindermaand
Gratis naar het museum, theater of dansschool?
Dit kan weer tijdens Oktobermaand Kindermaand!
In Drenthe, Groningen en Friesland kun je mee doen aan
workshops, spannende speurtochten lopen en heel veel
voorstellingen bezoeken.
Oktober: een maand vol met kunst en cultuur!

Uw kind krijgt deze week een folder mee met informatie over Oktober Kindermaand.
Via deze link vindt u meer informatie.
Automatische incasso ouderbijdrage
Denkt u er aan om de ingevulde machtigingen in te leveren? U doet daar de OV en de
school een groot plezier mee.
Schoolfotograaf
Vorige week donderdag was de schoolfotograaf bij ons op school. De samenwerking met
Boezerooy was top, de kinderen werkten fantastisch mee en de zon scheen mooi voor de
groepsfoto buiten!
Omdat september een hele drukke maand is voor fotografen, kan het even duren voordat uw
kind het bestel-papier mee naar huis krijgt.
We vragen daarvoor uw begrip.
de OuderVereniging
Rapporten inleveren
We willen de rapporten graag deze week, weer ondertekend, terug op school.

FLORALIA
Lotenverkoop
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben heel erg hun best gedaan om alle loten te
verkopen van de Floralia. Niet iedere leerling heeft alle loten uit het boekje kunnen
verkopen, maar gelukkig zijn er veel kinderen die willen helpen om de overgebleven loten te
verkopen. Jongens en meisjes; namens iedereen heel erg bedankt voor jullie inspanning!
Dinsdag aanstaande, 25 september, willen we graag de laatste boekjes met het geld weer
op school hebben.
Boodschappen
Voor de prijzen van het Rad van Fortuin hebben we al mooie spullen gekregen, maar we
kunnen nog meer gebruiken. Dus heeft u nog iets leuks of lekkers liggen? Wij zijn er blij
mee! In de hal staat een tafel waarop de spullen neergezet kunnen worden.
Dinsdagavond worden de prijzen ingepakt; we beginnen om 19.15 uur.
Het feest
We hopen dat het weer goed meewerkt, zodat alle activiteiten buiten kunnen plaatsvinden.
Er zijn allemaal leuke spelletjes te doen tijdens dit Floraliafeest, zoals tattoo zetten,
ballonnen prikken, sjoelen, touwtje-trekken, eendjes vangen, schminken, een springkussen
en een ritje met Bartje de pony.
Ook wordt er door de catering goed voor de inwendige mens gezorgd. Er zijn weer lekkere
broodjes te verkrijgen en dit jaar is er ook een kop soep te koop.
Iedereen mag tijdens de Floralia verkleed komen! Voor de mooist verklede kinderen zijn
oorkondes beschikbaar.
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
Welkom op school!
Dennis Evers is al enkele weken aan het meedraaien in groep 1 en op zaterdag 22
september wordt Dennis 4 jaar!
Ook Simon Tsigehanes Kahsay is al enkele keren op bezoek geweest in groep 1.
Woensdag 26 september wordt Simon 4 jaar!
Op woensdag 26 september komen Dennis en Simon definitief bij ons in de groep.
Simon en Dennis, wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe op "Het Kompas".
Sport- en spelochtend
Volgende week woensdag is er een sport- en spelochtend voor groep 1 en 2 in de sporthal
in Opende. We hebben gelukkig voldoende begeleiding; ouders die zich hebben opgegeven,
krijgen nog bericht met informatie. Alle activiteiten vinden plaats in de sporthal. De kinderen
dragen deze ochtend ons schoolshirt. Een korte (sport)broek is hierbij handig.
Klassenouders
We zijn op zoek naar klassenouders; wie heeft hier belangstelling voor? Aanmelden kan bij
de leerkrachten. Wanneer we hulpouders nodig hebben voor een activiteit, krijgen de
klassenouders een seintje en zij zullen dan bij de ouders van de groep informeren wie
beschikbaar is.
Thema
Wij werken nog over het thema agent en boef. In groep 1/2 worden mooie agenten en
boeven gevouwen. Dat kunnen we al goed! Groep 2 moet hiervoor vier keer zestien
vierkantjes vouwen. Een hele klus!
Ook hebben wij al een paar liedjes geleerd. Deze kunt u ook thuis beluisteren en zingen via
deze links:
https://www.youtube.com/watch?v=v1RGlLtWuH8
https://www.youtube.com/watch?v=oxDi1rnNlz4
Het lijkt ons leuk om volgende week politieauto's te maken van dozen. Hebt u thuis nog een
paar (kleine) dozen (bijv. van hagelslag), dan zouden we die graag willen gebruiken.

GROEP 3
Deze week zijn we gestart met kern 1 van Veilig leren lezen.
Het thema van deze kern is:
Beestenboel
In de vorige kern leerden we opa, Kim en Sim al kennen. Opa
heeft een verzinselspet. Als hij die op heeft, kan hij prachtige
verhalen vertellen. Dit keer vertelt hij over Trien en Troela, die in
de supermarkt eitjes willen kopen. Maar de supermarkt is
gesloten. In hun zoektocht naar een ei komen ze onder andere in
de dierentuin en een dierenwinkel en eindigen ze in de kippenren.
In het verhaal komen allerlei dieren voor. De kinderen leren onder
andere de betekenis van verschillende dierennamen (de
schildpad, de giraf, het nijlpaard) en van werkwoorden die bij
dieren horen (sluipen, krijsen, kronkelen, draven).

Letters en woorden lezen in kern 1
In kern 1 leren de kinderen de letters p, aa, r, e, v. Met deze letters en de letters van de
vorige kern kunnen ze nu al zinnen en korte tekstjes lezen. Ze oefenen dit dagelijks met het
boekje Veilig & vlot. Op de meeste pagina’s staan woorden en/of zinnen met woorden die
bestaan uit een (medeklinker)-klinker-(medeklinker), zoals ‘raap’, ‘rem’ en ‘kip’, maar ook
‘aap’ en ‘er’.

NIEUWS UIT GROEP 4
Klassenouder
Voor groep 4 zijn we weer op zoek naar een klassenouder. Wie heeft hier belangstelling
voor?
U kunt zich opgeven bij juf Janine of juf Grietje.
Wisbordjes
Een leuke manier van werken is het schrijven op wisbordjes. Elk kind gebruikt daarbij een
doekje om er steeds een nieuw antwoord op te kunnen zetten. De bijbehorende doekjes
rafelen. Daarom zijn wij nu op zoek naar een ouder of oma/opa die ze voor ons zomen kan.
Aanmelden bij juf Janine of juf Grietje
Rekenen
We zijn begonnen met het oefenen van sommen tot 20 .Op allerlei manieren. Erbij, eraf,
splitsen en aanvullen. Voor de verdere rekenontwikkeling is het belangrijk dat de leerlingen
dergelijke sommen vlot kunnen uitrekenen.
Taal
We hebben de afgelopen dagen geleerd hoe de opbouw is bij het schrijven van een brief.
De groep ontdekte dat het wel heel belangrijk is om niet de afzender te vergeten onderaan
de brief.
Spelling
We starten deze week met een nieuw woordpakket. Hierbij komen woorden aan bod die
beginnen met sch- en schr-.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Deze week leren de kinderen van groep 5 de tafel van 6. Ook leren zij meten in meters en
centimeters. Groep 6 leert meer over breuken en hoe zij verschillende vormen, bijvoorbeeld
taarten en cakes, eerlijk kunnen verdelen.
Spelling
In beide groepen start deze week een nieuw woordpakket. Voor groep 5 gaat het om
woorden met -eer, -oor, en -eur. Het kan gaan om woorden als ongeveer, oorzaak en
spreekbeurt. In groep 6 leren de leerlingen meer woorden met ei en ij. Het verschil hoor je
niet, dus je moet de woorden onthouden. Woorden als kapitein en woestijn komen hierbij
aan de orde.
Taal
Groep 5 leert een gesprek voeren in een kleine groep. Ook leren zij gericht luisteren naar
een verhaal. Groep 6 leert een monoloog houden voor een groep. Verder leren zij luisteren
naar een verhaal en leren hierbij de hoofdgedachte te benoemen.

Excursie waterdiertjes
Volgende week woensdag gaan we op zoek naar waterdiertjes in de vijver. Wie wil ons
hierbij helpen met het begeleiden van een groepje? We vertrekken om 10.15 uur vanaf
de school en we zijn ca. 11.30 uur terug op school. De leerlingen waarderen het wanneer ze
hun vondsten kunnen delen met een volwassene! Opgeven kan bij juf Joke en juf Gerda, op
school of via de mail (j.blansjaar@quadraten.nl of g.vanderstouwe@quadraten.nl)
Groepsouders
We zijn blij, dat er weer er twee ouders bereid gevonden zijn, om als groepsouder te
functioneren. Voor groep 5 is dat Grietje Bron (moeder van Jesse) en voor groep 6 is dat
Annelies Nieuwman (moeder van Silke). Om de communicatie vlot te laten verlopen lijkt het
ons handig om met een groepsapp te werken. Mocht U bezwaar hebben om in deze
groepsapp opgenomen te worden wilt U dit dan z.s.m. kenbaar maken aan de leerkracht?
Bloemstukjes maken
Volgende week donderdagmiddag vanaf 12.30 uur gaan we, in het kader van de Floralia,
aan de slag met het maken van bloemstukjes. Zijn er ouders/belangstellenden, die het leuk
vinden om de kinderen hierbij te helpen, dan graag even opgeven bij juf Gerda
(g.vanderstouwe@quadraten.nl)
NIEUWS VOOR LEERLINGEN GROEPEN 6 EN 7
HVO/GVO
Zowel HVO als GVO is weer gestart voor de leerlingen in groepen 6 en 7. Hieronder vindt u
van beide leerkrachten een informatief stukje.
Zintuigen bij de GVO-les
Er is een verhaal over vijf blinde mannen die een olifant tegen komen. Ze mogen allemaal
even voelen hoe de olifant eruit ziet. Maar omdat ieder een ander stuk van de olifant voelt
hebben ze allen een ander beeld van hoe een olifant eruit ziet.
Als jaarthema bij de GVO les hebben we ‘zintuigen’, letterlijk en figuurlijk. We gaan voelen,
kijken, luisteren, ruiken en proeven aan en naar verhalen waarin levensbeschouwing een
rol speelt. Zo kijken we met verwondering naar de schepping en luisteren naar dieren met
muziek van Camille Saint-Saëns. We mogen ons een held voelen bij een lessenserie over
helden als Achilles en Don Helder Camara.
Als je ziet wat er over Jezus is geschreven, kijk je je ogen uit, maar wat kunnen we nu nog
met die verhalen? Wat voelen we erbij en wat betekent het voor ons?
Een eigen zienswijze ontwikkelen is erg belangrijk, net als de persoonlijke verhalen van
iedereen. Door de wereld te beleven als iemand anders, leren ze respect te hebben voor
anderen en hoe zij in het leven staan.
Met vriendelijke groet
Tjarda Nieuwenhuis

Wat is HVO:
Ieder mens op de wereld heeft vragen over van alles en nog wat. Op school zijn dat vragen
over de les. Je meester of juf weet het antwoord of je zoekt het zelf op in boeken of op
internet.
Thuis vraag je je af of je nu pasta of pindakaas op je brood wilt of met wie je vanmiddag
gaat spelen.
Er zijn ook vragen die moeilijker te beantwoorden zijn zoals:

*Hoe is het leven ontstaan? * Is de dood het eind van alles? * Wat is goed en wat is
slecht? * Wat is mooi en wat is lelijk?
Iedereen probeert daar op eigen wijze antwoorden op te vinden.
Humanisten vinden het belangrijk om uit te gaan van dingen die je wéét: we weten dat de
mens bestaat, wij zijn zelf mens. Daarom gaan humanisten uit van de MENS bij alles wat
ze doen en denken.
Wij moeten zélf nadenken en uiteindelijk zelf kunnen kiezen wat we vinden, denken en
doen. En voor die keus zijn wij zelf VERANTWOORDELIJK.
In de HVO lessen staan we stil bij onderwerpen die we allemaal tegenkomen in ons leven.
Door aan elkaar te vertellen, naar elkaar te luisteren en over alles na te denken gaan we
proberen onze eigen antwoorden te vinden.
We werken met diverse werkvormen: in kring (met dobbelsteen en kaartjes) en klassikaal.
Tevens doen we lessen met als hoofdthema samenwerking, denk hierbij aan toneel en
dramaspelen.
We zijn de eerste les begonnen met het thema kennismaken m.b.v. een quiz proberen we
uit te zoeken wie je bent en wie of wat vind jij belangrijk.
Voorbeelden van andere thema’s zijn: - Huisdier/knuffeldier – Vriendschap - Sinterklaas
(pepernotenspel) – Arm/Rijk – Kerst – Keuzen maken (moeilijk/makkelijk?) – Gevoelens –
Geluk – Complimenten krijgen en geven – Vertrouwen enz. Tevens worden op verzoek van
de school of van de leerlingen ook thema’s aangeboden.
“HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt, en ook luisteren naar wat een ander
bedoelt"
Met vriendelijke groeten.
Thea de Voogd, HVO docent regio Groningen.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Rekenen
Groep 7 leert deze week cijferend vermenigvuldigen met een kommagetal in een
geldbedrag. Begin volgende week leren de kinderen om breuken gelijknamig te
maken.. Groep 8 is aan het rekenen geweest met breuken. Vrijdag leren de kinderen
hoe ze de oppervlakte kunnen uitrekenen van vertrekken.
Taal
Groep 7 leert hoe ze een fragment uit een boek boeiend kunnen voorlezen. Begin volgende
week leren de kinderen o.a. hoe je kritisch kunt lezen. Groep 8 leert overleggen in een
kleine groep en leert de spanningsopbouw in een verhaal herkennen.
Spelling
Groep 7 leert in woordpakket 3 woorden schrijven waarin je t hoort, maar th schrijft.. Het
gaat om woorden als authentiek, de stethoscoop en de therapeut.. Groep 8 leert woorden
schrijven die eindigen op –iaal, -ieel-, -eaal en –ueel. Woorden
als joviaal, principieel, ideaal en individueel.
Informatie - Inloop
Dinsdagmiddag hebben veel ouders een kijkje genomen in de klas van hun kind. De
kinderen konden veel en enthousiast vertellen over de werkwijze in onze klas. Voor alle
ouders lag er een informatieboekje klaar om mee te nemen. Vandaag, woensdag, hebben
de kinderen waarvan de ouders niet in de klas zijn geweest, dit boekje mee naar huis
gekregen.

Kindgesprekken
Wij gaan dit jaar starten met kindgesprekken in groep 7/8. In het verleden werden deze
gesprekken alleen gevoerd met de leerlingen van groep 8 om te praten en doelen te stellen
over de ambities van de leerlingen. Dit jaar gaan we ook met de kinderen van groep 7 in
gesprek.
Ter voorbereiding op dit gesprek krijgen de kinderen donderdag een vragenformulier
mee. Een kant van het formulier gaat over ‘gedrag en omgang met anderen’ en de
andere kant gaat over ‘leren en werkhouding.’ Het is de bedoeling dat de kinderen dit
thuis zo goed en volledig mogelijk gaan invullen, en daarna weer inleveren bij de
leerkracht. We willen het formulier graag uiterlijk volgende week donderdag (26 september)
weer op school hebben.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
UITNODIGING
Abel Tasman. 375 jaar geleden ‘ontdekte’ deze in Lutjegast geboren
ontdekkingsreiziger als eerste Europeaan Tasmanië en Nieuw-Zeeland.
Dit jaar staat onze gemeente dan ook vol in het teken van deze zeeheld.
Onze nauwe banden met gemeenten in Nieuw-Zeeland en Tasmanië
speelden daarin een centrale rol. Deze warme relatie is gebaseerd op
een onuitwisbare culturele verbondenheid. Een verbondenheid tussen
mensen. Onze zeevaarder had een onfortuinlijke eerste ontmoeting met de Maori in NieuwZeeland; vijandig gingen zij uiteen. Nu, 375 jaar later, hebben de betrekkingen tussen onze
beide landen en volkeren zich ontwikkeld tot een hechte, warme band. Abel Tasman speelt
daarin nog steeds een heel belangrijke symbolische rol, ook voor de Maori. Zij koesteren net
als wij de vriendschappelijkheid waarmee we elkaar nu ontmoeten en hopen dat in de
toekomst alleen maar meer te verstevigen.
Als symbool van spirituele verbondenheid met elkaar hebben de afstammelingen van de
Maori-stam die Abel Tasman heeft ontmoet, een ‘pounamu’ (grote jadesteen) geschonken
aan de gemeente en het Abel Tasman Museum in Lutjegast. De steen werd ons
aangeboden tijdens ons bezoek in december, maar mocht omwille van de grote symbolische
waarde het land niet zomaar uitgevoerd worden. Vele diplomatieke inspanningen vanuit
Nieuw-Zeeland en onze Nederlandse ambassade aldaar, hebben het mogelijk gemaakt dat
voor het eerst een jadesteen van zo’n formaat het land toch heeft mogen verlaten. Dit
gegeven maakt het zeer uniek dat de pounamu aan Nederlandse handen, ons eigen Abel
Tasman Museum in Lutjegast, wordt toevertrouwd en tentoongesteld.
De pounamu zal op zeer bijzondere wijze worden overhandigd, in aanwezigheid van de
ambassadeur van Nieuw-Zeeland. De leider van de Maori-stam die de steen schenkt aan
het museum, zal samen met zijn familie overkomen naar Lutjegast en de pounamu
persoonlijk overhandigen. Naast het indrukwekkende protocollaire ceremonieel dat daarmee
gepaard gaat, maken we er een prachtige en gezellige dag van met elkaar.
Iedereen is van harte welkom om dit bijzondere moment met ons te delen.
Openbaar programma zaterdag 22 september 2018:
14:30 inloop bij het Abel Tasman Museum, Kompasstraat 1 in Lutjegast
14:45 start ceremonie bij het Abel Tasman Museum
De overdracht van de ‘Pounamu’ gaat met een indrukwekkende ceremonie gepaard. Zo zal
er onder meer een ‘haka’ worden uitgevoerd door het waka-gezelschap, wordt er een Maorilied ten gehore gebracht en zal de leider van de Maori-stam de Pounamu overhandigen aan

burgemeester Ard van der Tuuk en de voorzitter van het Abel Tasman Museum, Harke
Bosma. Daarnaast zullen de Nieuw-Zeelandse ambassadeur, miss. Lyndal Walker, dhr. Rob
Zaagman – voormalig Nederlands ambassadeur in Nieuw-Zeeland- en Doug Huria, -leider
van de Maoristam- ons toespreken
ca 16:45 afsluiting met een hapje en een drankje voor alle aanwezigen
ca 17:15 sluiting
Bij mooi weer zal de ceremonie in de buitenlucht plaats vinden.
Er zullen verschillende (landelijke en regionale) media aanwezig zijn om opnames en foto’s
te maken.
Wij hopen met velen van u deze mooie middag te mogen beleven.
De burgemeester van Grootegast,
Ard van der Tuuk

