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AGENDA (ALGEMEEN)
21 september
22 september
26 september
4 oktober
5 oktober
9 – 13 okt.
16 oktober
18 oktober
21 – 27 oktober

Bloemstukjes maken groep 1 t/m 8
Floralia
Informatie-inloopavond; 18.30-19.30 uur
Start Kinderboekenweek, thema Gruwelijk Eng
Landelijke staking; leerlingen vrij
Omgekeerde oudergesprekken groep 1,2,3,4,5 en 7
Margemiddag; leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Juffen en meesterfeest
Herfstvakantie

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Landelijke staking 5 oktober….Obs Het Kompas en Cds De Klister doen mee.
Ook op de beide scholen van De Binding sluiten de leerkrachten zich aan bij de landelijke
onderwijsstaking op 5 oktober. Dat betekent dat de schooldeuren op die dag dicht zijn en de
leerlingen een vrije dag hebben. We realiseren ons dat het voor ouders/verzorgers ‘lastig’
kan zijn. Echter verminderen van werkdruk en een meer gelijkwaardige salariëring is
essentieel voor het waarborgen van 'Goed Onderwijs' voor nu èn in de toekomst. We hopen
dan ook op uw begrip en medewerking om voor vervangende opvang te zorgen. Bij voorbaat
hartelijk dank.
Informatie-inloopavond
Denkt u aan de informatie-inloopavond? U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 26
september van 18.30 – 19.30 uur samen met uw kind(eren). Voorgaande jaren hadden we
groepsinformatieavonden. Daarin kreeg u informatie over o.a. afspraken, routines, werkwijze
en leerstof. Dat krijgt u dit jaar ook, maar dan in een nieuw jasje.
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.
Omgekeerde oudergesprekken groep 1, 2, 3, 4, 5 en 7….let op! nieuwe opzet!....U kunt
inschrijven
Het plannen van gesprekken is altijd een lastige klus. Ouders kunnen niet op alle dagen en
tijdstippen. Voor leerkrachten zijn het voeren van veel gesprekken intensief na al een lesdag
te hebben gedraaid. We willen graag een andere manier proberen.
De omgekeerde oudergesprekken zijn voor die ouders van groepen die nieuw zijn bij een
leerkracht. In dit geval zijn de groepen 6 en 8 dan ook niet uitgenodigd. Echter zijn er in
groep 6 leerlingen nieuw ingestroomd. Ook zij worden van harte uitgenodigd om zich in te
schrijven. Mocht u een kind in groep 6 of 8 hebben en toch ook graag een gesprek wilt, dan
kunt u contact opnemen met de leerkracht.

Dinsdag 26 september, tijdens de informatie-inloopavond liggen er in de hal beneden op een
tafel inschrijfformulieren. De leerkrachten van elke groep hebben op dat inschrijfformulier
gesprekstijden open gezet een aantal dagen in de week van 9 – 13 oktober. U kunt zelf dan
een tijd uitzoeken en inschrijven. Deze formulieren hangen we na 26 september op in de
gang en deze blijven hangen t/m maandag 2 oktober. Indien er ouders zijn uit de betreffende
groepen die zich dan nog niet hebben ingeschreven, plannen wij die alsnog in. Daarna
zullen we de schema’s digitaliseren en naar u mailen.
Teamscholing ‘Woordenschat’
Ontwikkelingen in het onderwijs gaan erg snel. Inzichten over ‘leren’ veranderen, nu steeds
meer de werking van het brein duidelijk wordt. Dat betekent dat professionaliseren voor
leerkrachten erg belangrijk is.
Dit schooljaar volgt het team gezamenlijk een scholing op het gebied van Woordenschat.
Voor de leerlingen is een goede woordenschat van essentieel belang voor het begrijpen van
teksten, begrijpen van instructie en communiceren met anderen. Dit komt op alle
vakgebieden terug. De scholing is erop gericht om Woordenschat-onderwijs schoolbreed en
vakdoorbrekend in te zetten.
De scholing wordt gevolgd met het team van SWS De Aquarel en wordt gegeven op een
viertal middagen. Op die middagen zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij. Ze staan al in het
rijtje van de marge(mid)dagen.
HVO/GVO
Afgelopen maandag zijn de HVO- en GVO-lessen begonnen. Er zijn 20 leerlingen die
gekozen hebben voor HVO en drie leerlingen voor GVO. Mocht u vanwege het verschil in
grootte toch nog willen ruilen, dan kunt u dat aangeven bij de groepsleerkracht.

NIEUWS ALGEMEEN
Sparen voor de schoolbieb….doet u ook mee?
Net als vorig jaar organiseert de Bruna een kassabonnen-actie tijdens de
Kinderboekenweek (4 t/m 15 oktober)
Indien ouders tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek kopen bij de Bruna, dan vragen
wij u de kassabon in te leveren op school.
De school verzamelt de kassabonnen en mag uiteindelijk voor 20% van het totale bedrag
boeken uitzoeken in de Bruna-winkel. Helpt u ons ook mee?

FLORALIA
Agenda
Donderdag 21 september:
Vrijdag 22 september:

bloemschikken voor alle leerlingen
vanaf 17.00 uur Floralia!

Stekjes
Voor de vakantie hebben de leerlingen allemaal een stekje mee naar huis gekregen. Dit zijn
nu natuurlijk allemaal prachtige planten geworden. De kinderen kunnen hun plant op vrijdag,
voorzien van naam, meenemen naar school. Vrijdagmiddag worden ze dan beoordeeld door
een deskundige jury. De prijswinnaars worden tijdens de Floralia bekend gemaakt.
Bloemstukjes
Zoals al eerder aangekondigd gaan alle leerlingen van groep 1 t/m 8 samen op morgen
bloemstukjes maken voor het Floralia-feest.

De kinderen nemen hiervoor mee:
- 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 moet iedereen zijn eigen bloemstukje en het opgekweekte stekje
weer mee naar huis nemen.
Het feest!
De weersvoorspellingen zijn prima, dus kan het Floraliafeest op het schoolplein plaats
vinden. 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.
Ook wordt er voor de inwendige mens gezorgd. De prijslijst van de catering heeft u op de
nieuwsbrief van vorige week kunnen bekijken.
Iedereen mag tijdens de Floralia verkleed komen! Hiermee kan een oorkonde verdiend
worden.
We hopen op een prachtig Floralia feest! Tot vrijdag!
Verzenden nieuwsbrief
De nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd vanuit ons administratiesysteem ParnasSys. Als
het goed is ontvangt iedere ouder op woensdag onze nieuwsbrief, maar soms blijkt er iets
niet goed te gaan. De oorzaak hiervoor weten we niet. Mocht u geen nieuwsbrief ontvangen
hebben en hij is al wel op onze website geplaatst, kunt u dit doorgeven aan juf Feikje
f.devries@westerwijs.nl
Fietssleutel gevonden
Op het parkeerterrein is een fietssleutel gevonden. Deze ligt bij ons op school.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Afscheid Daisy en Sofie
Afgelopen vrijdag waren Daisy en Sofie Bruinewoud in groep 1
en 2 om afscheid te nemen van obs Het Kompas.
Ze trakteerden iedereen op een snoepsleutel met daaraan hun
nieuwe adres, zodat wij altijd nog een kaartje kunnen
sturen en/of contact kunnen houden. Wij wensen jullie veel
leerplezier toe op obs De Springplank in Marum!

Nieuwe boekenkast en boekentrein
Wij zijn heel erg blij met de aanschaf van een boekenkast in groep 1
en 'boekentrein' in groep 2
Dit komt zeer zeker van pas, nu de Kinderboekenweek op 4 oktober
in aantocht is !

In groep 1 doen wij veel spelletjes om elkaar wat beter te leren kennen. Dat is heel gezellig.
Dinsdag zijn wij begonnen met 'de inloop'. De kinderen mogen bij binnenkomst gelijk aan het
werk aan de tafels. Hier werd enthousiast op gereageerd! In de klas maken wij vrolijke
zonnebloemen en een regenboog. Ook hebben wij een liedje geleerd over de kleuren van
de regenboog. Deze kun je thuis ook luisteren via de link:
https://www.youtube.com/watch?v=-rnoy9FF0S0
Meester Daniël
Stagiair Daniël gaat, op dinsdagochtend, ook met de kinderen van groep 2 gym- en
spelactiviteiten doen. Dit wordt zowel buiten als in het speellokaal gedaan.
Thema groep 2 “de mooiste vis”
In groep 2 wordt nog volop gewerkt over de mooiste vis van zee
Er zijn al prachtige “Regenboog” vissen gemaakt en we doen veel taal- en
rekenspelletjes over Regenboog. Natuurlijk wordt er ook voorgelezen uit de
verschillende prentenboeken over “De mooiste vis”. Tijdens kringgesprekken
praten we over hoe je iemand kan helpen, kan troosten en wat je moet doen
als er ruzie is. Ook hebben we met elkaar afspraken gemaakt, hoe we het dit
schooljaar gaan doen in onze klas.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Excursie waterdiertjes
Maandagmiddag a.s. gaan we bij de vijver op zoek naar waterdiertjes. We zijn benieuwd wat
we allemaal voor diertjes tegenkomen. Inmiddels hebben we voldoende aanmelding voor
begeleiding.
Freerun-Xperience
Afgelopen vrijdag hebben we meegedaan aan de Freerun-Xperience in Grootegast. De
ouders die voor het vervoer hebben gezorgd willen we hierbij hartelijk bedanken.
Stagiar in groep 3
Deze week is Alex Visser met zijn stage begonnen in groep 3. Hij komt op maandag en
dinsdag tot eind oktober.
Hij zit in het tweede jaar van de PABO.
Wij hopen dat hij een leuke en leerzame tijd in groep 3 zal hebben.
Groep 4
Rekenen
We zijn druk bezig met het oefenen van sommen tot 20 op allerlei verschillende manieren.
Erbij, eraf, splitsen en aanvullen. Voor de verdere rekenontwikkeling is het belangrijk, dat de
leerlingen dergelijke sommen vlot kunnen uitrekenen.
Spelling
We starten volgende week met een nieuw woordpakket. Hierbij komen woorden met sch- en
schr- aan de orde.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Stagiair
In de vorige nieuwsbrief werd vermeld dat er in de eerste periode van dit
schooljaar een stagiair zou meelopen in groep 5/6, Alex. Hij zal echter vanwege praktische
redenen zijn stage vervolgen in groep 3, bij juf Grietje.

Freerun
Afgelopen vrijdag hebben we meegedaan aan de Freerun-Xperience in Grootegast. Het was
een goed georganiseerd evenement en de kinderen konden er volop klimmen, klauteren,
springen en balanceren op allerlei obstakels. Gelukkig waren er genoeg ouders voor
vervoer; allemaal bedankt voor het rijden!
Rekenen
Groep 5 leert deze week de tafel van 6. Verder gaan de kinderen meten in meters en
centimeters.
Groep 6 leert meer over breuken.
Spelling
Deze week zijn de kinderen van groep 5 bezig met woordpakket 2. Het betreft hier woorden
met de s, z, f en v. Woorden als het sieraad, de bezem, het alfabet en behalve.
Groep 6 is ook aan de slag met woordpakket 2. Dit pakket gaat over woorden met
een v of z, zoals scheve en de matrozen.
Taal
Deze week leert groep 5 hoe ze zelfstandige naamwoorden, lidwoorden en
verkleinwoorden kan herkennen en gebruiken. Ook komen deze
week enkelvoud en meervoud aan bod en samenstellingen. Verder leren de kinderen hoe
je een brief schrijft. Groep 6 leert nieuwe voegwoorden herkennen en gebruiken, en de
kinderen leren de hoofd- en bijzin vinden in een samengestelde zin.
Floralia
Natuurlijk hopen we dat alle ouders, kinderen, opa's en oma's, buren en kennissen vrijdag samen met de meesters en juffen- het Floraliafeest vieren op ons schoolplein.
Inloopavond
Volgende week dinsdag, 26 september, van 18.30 tot 19.30
uur, zijn ouders met hun kind welkom in de klas. De kinderen vertellen dan aan hun ouders
hoe e.e.a. toegaat in de klas. Natuurlijk zijn juf Joke en meester Hans Peter er ook voor het
beantwoorden van vragen en het eventueel toelichten van de gang van zaken. Graag zien
we jullie dinsdag aanstaande!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Toets topografie
Op maandag 25 september hebben de kinderen van groep 7/8 een toets over de topografie
van Nederland. De antwoordbladen hebben zij mee naar huis gekregen om te leren.
FreeRun
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen meegedaan aan de FreerunXperience in Grootegast.
Iedereen heeft zijn/haar best gedaan en een goede inzet getoond. We willen de ouders die
meefietsten nogmaals bedanken!

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

