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

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
Terugblik informatie-inloopavond
Gisteren hebben we voor het eerst een informatie-inloopavond gehouden voor ouders en
leerlingen. Van diverse kanten hebben we positieve reacties gehad. Zowel ouders als
leerkrachten geven aan dat dit een plezierige werkwijze is. Een grote meerwaarde is de
actieve betrokkenheid van de leerlingen. Zij vertellen en laten zien! Veel leerlingen waren
enthousiast en waren prima in staat om van alles te vertellen. De leerkrachten hebben de
noodzakelijke informatie op papier gezet. Deze krijgt u allen ook nog digitaal toegestuurd.
We gaan deze werkwijze binnen het team nog evalueren. Uw mening als ouder vinden we
ook erg belangrijk. Tijdens de week van de omgekeerde oudergesprekken wordt u
uitgenodigd om uw mening te geven.
Rooster omgekeerde oudergesprekken (groep 1,2,3,4,5 en 7)
In de week van 9-13 oktober zijn er de omgekeerde oudergesprekken voor bovengenoemde
groepen. We vragen u als ouders om zelf in te schrijven. De school vindt contact met ouders
erg belangrijk en nodigt dan ook alle ouders van deze groepen uit om zich in te schrijven.
Tijdens de inloop-informatieavond hebben er inschrijfformulieren gelegen. Deze hangen nu
op de kastdeur in de hal van de zij-ingang. Mocht u zich nog niet hebben ingeschreven, dan
kunt u dat nog doen t/m maandag 2 oktober. U krijgt nadien een bevestiging per mail van
datum en tijd.
Afwezigheid Juf Laura
Deze twee weken hebben we gelijk veel vervanging in groep 7/8. Laura heeft vorige week
maandag een kleine medische ingreep ondergaan. Er zijn verstandskiezen verwijderd. Ze
heeft echter last van bijkomende (pijnlijke) ontstekingen. Dat betekent dat er langer
vervanging nodig is dan voorzien. We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk continuïteit
te bewerkstelligen, maar dat lukt niet altijd. We vragen daarvoor uw begrip.
Komende donderdag (28 september) heeft Laura een begrafenis. Ook dan zal er vervanging
zijn.
We hopen dat de situatie weer snel is genormaliseerd.
Bestuurlijke fusie Westerwijs en Penta Primair
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u de Nieuwsbrief over de bestuurlijke fusie. In deze brief staat
belangrijk nieuws, namelijk dat de fusie ook echt gaat plaatsvinden. Op schoolniveau zult u

er niet veel van merken. De MR wordt geïnformeerd over de gang van zaken en de
eventuele gevolgen voor de scholen
Schade maïs
In het maïsland achter de school is grote schade aangericht. De eigenaren van het land
hebben daardoor een aanzienlijk verlies van opbrengst.
Vaak hebben jeugdigen niet in de gaten hoe groot de schade voor deze mensen betekent.
We hebben er aandacht aan besteed in de groepen. Het is niet de bedoeling dat de
kinderen in het maïsland komen! We vragen u als ouders/verzorgers om ook alert te zijn er
aandacht aan te besteden en uw kind er op aanspreken indien van toepassing.

NIEUWS ALGEMEEN
Infoboekje 2017-2018
Alle ouders/verzorgers hebben het info-boekje digitaal ontvangen. Op school zijn
uitgedraaide papieren versies beschikbaar. Vòòr in de hal ligt er een stapeltje naast de deur
van de directie- en teamkamer. Pakt u er gerust één mee.
Terugblik Floralia
Floralia 2017 was een groot succes! Het feest heeft circa €1.300 opgeleverd, waarvan we
bijvoorbeeld prachtige aanvullende materialen voor onze leerlingen kunnen aanschaffen.
Naast een grote enthousiaste groep leerlingen van het Singelland stonden diverse ouders,
grootouders en oud-leerlingen ons bij in de uitvoering en voorbereiding van deze Floralia.
Wij zijn ze hiervoor bijzonder dankbaar!
Dankzij de aanwezigheid van alle bezoekers was het weer een succes. Het was nog wel
even spannend of het tot het eind toe droog zou blijven, maar gelukkig kwam de regen pas
na afloop van het feest.
Langs deze weg bedanken wij nogmaals alle vrijwilligers en kinderen die dit traditionele
Floraliafeest mede mogelijk hebben gemaakt en in het bijzonder alle sponsors/ondernemers
uit Opende en Surhuisterveen voor hun enorme inbreng. Het was geweldig!
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van alle prijswinnaars.
Groet van de Floralia-commissie

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Opleiding juf Janine
Juf Janine werkt met veel plezier bij de kleutergroepen. Daarom heeft zij besloten zich nog
meer te verdiepen in het onderwijs aan jonge kinderen. Zij is begonnen met een éénjarige
opleiding, namelijk de Post-HBO: Specialist Jonge Kind. Er zijn dit schooljaar 8 lesdagen op
een dinsdag in Drachten. Juf Janine en juf Vera ruilen in die weken dan een dagje om: juf
Vera werkt dan op dinsdag in groep 1 en juf Janine op woensdag in groep 1/2.

Thema groep 1
In groep 1 zijn we begonnen met werken over het boek ‘het
kleurenmonster'. Het kleurenmonster is erg in de war met zijn
gevoelens. Een meisje helpt hem te ontdekken welke kleuren bij welke
gevoelens horen. Zo is rood bijvoorbeeld de kleur van boos (woedend
zijn), blauw is verdrietig (droevig), zwart is bang (angstig), en geel is blij
(opgewekt). De woorden die tussen haakjes staan proberen we te leren.
In de klas zijn we bezig met het leren van kleuren in het Nederlands,
maar ook in het Engels. Sommige kinderen kunnen dat al heel goed! Ook
zijn we bezig met het benoemen en herkennen van de gevoelens.
Thema groep 2
Deze week sluiten we het thema “de mooiste vis van de zee” af. De letter r van regenboog
staat deze week centraal.
Klassenouder voor groep 2
Groep 2 is nog op zoek naar een klassenouder; wie heeft hier belangstelling voor?
Aanmelden kan bij juf Feikje. 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.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Waterdiertjes
Afgelopen maandag hebben de leerlingen naar
waterdiertjes gezocht in de vijver. Ze hebben allerlei
kleine diertjes gevonden. Het was een geslaagde
middag. De ouders die hebben geholpen met de
begeleiding, worden bij deze bedankt. Zonder jullie hulp
was deze activiteit niet mogelijk geweest.
Foto's zijn te vinden in het fotoalbum op de website.

Groepsinfoavond
Wat fijn, dat er gisteren zoveel leerlingen met hun ouders op de groepsinfoavond zijn
geweest. We hopen, dat iedereen een beetje zicht heeft gekregen op het reilen en zeilen bij
ons in de groepen. Mochten er desondanks nog vragen zijn, schroom niet maar kom langs.

Thema kern 1: 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. Het thema is: ‘Beestenboel’. 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’.
Elke kern een werkboekje
Uw kind krijgt bij elke kern een nieuw werkboekje. Als een kern is afgelopen, mag het
werkboekje mee naar huis. U heeft misschien al gezien dat het werkboekje bij kern start
volledig in kleur was, passend bij de feestelijke start van het schooljaar. Vanaf kern 1
hebben de werkboekjes (naast zwart en wit) alleen de kleur van de kern. Dit geeft de
oefeningen een rustige uitstraling.
Groep 4
De meeste leerlingen voelen zich inmiddels al helemaal thuis in groep 4, dat is fijn. Het
werktempo ligt weer een beetje hoger dan in groep 3, dus dat betekent hard werken. En dat
gaat goed, er wordt hard gewerkt door de leerlingen in groep 4, petje af hoor!
Spelling
Deze week oefenen we woordpakket 3 met woorden, die beginnen met sch- en schr-. Dus
goed luisteren naar jezelf, wat hoor je vooraan? Hoor je "sg", dan schrijf je sch-, hoor je
"sgr", dan schrijf je schr-.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert deze week tegels tellen en het ontdekken van patronen. Verder leren de
kinderen de verschillende munten en bankbiljetten kennen en benoemen.
Groep 6 leert rekenen met geld, en de kinderen leren getallen tot 50.000.
Spelling
Beide groepen hebben deze week woordpakket 2 afgesloten met een dictee. We gaan
verder met woordpakket 3. Groep 5 leert meer woorden schrijven met eer, oor en eur. Het
gaat om woorden als de vleermuis, boordevol en het humeur.
Groep 6 leert in woordpakket 3 meer woorden schrijven met ei en ij. Het zijn allemaal
zogenaamde onthoudwoorden. Het betreft woorden als de opleiding en ijverig.
Taal
Deze week leert groep 5 meer over het schrijven van een brief en het voeren van een
gesprek in een kleine groep. Groep 6 oefent het schrijven van een betoog. Verder leren de
kinderen luisteren naar een verhaal en de hoofgedachte benoemen.
Inloopavond
Dinsdag was er de gelegenheid voor ouders om samen met hun kind een kijkje te nemen in
onze klas. Maar liefst 21 kinderen hadden hun ouders meegenomen naar school! We zijn
heel blij met deze grote opkomst. De ouders die er niet waren, hebben woensdag via hun
kind het informatieblad ontvangen.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Topografie toets
De topografie toets van Nederland die gepland stond op maandag 25 september is
verplaatst naar vrijdag 29 september.
Ambitiegespreken groep 8
Alle ambitiegesprekken zijn afgerond met alle leerlingen van groep 8. De leerlingen hebben
samen met juf Laura nagedacht over wat ze later willen worden en wat daarvoor nodig is.

Naar aanleiding van deze gesprekken hebben veel kinderen (of juf) aangegeven dat
regelmatig huiswerk voor specifieke vakken een goed idee is.
VO voorlichting
Op donderdag 2 november organiseren Het Kompas en De Klister gezamenlijk een
voorlichtingsavond voor het VO. De ouders én kinderen van groep 8 zijn hiervoor
uitgenodigd. De ouders van groep 7 zijn ook van harte welkom. Een brief met informatie
hierover ontvangen de ouders van groep 7/8 vrijdag a.s.
Informatie-avond
Alle ouders en kinderen die niet op de informatie-avond zijn geweest hebben vandaag
alsnog een boekje mee naar huis gekregen met de belangrijkste informatie uit groep 7/8.
Heeft u deze alsnog niet gekregen? Dan kunt u even mailen naar l.bijkerk@westerwijs.nl.

PRIJSWINNAARS FLORALIA 2017
Zonnebloemen:
1. Jelle Snip
Zijn zonnebloem was maar liefst 3 meter en 53 cm

Stekjes:

Groep 1:

Groep 5:

1. Nika-Joy v/d Weg
2. Sinder Kompaan

1.Yana Veenstra
2. Gemma van Dellen

Groep 3:
1. Kelt Kompaan
2. Myrthe van Veluw
3. Niels Wassink
3. Lana Hamberg
3. Jesse Dam

Groep 6:
1. Amarins Buma
2. Sem Hamberg
3. Danique Witteveen

Groep 4
1. Jacqueline de Vries
2. Tammar Kompaan
3. Marije Buma
3. Jesse Bron
3. Alysha Witteveen

Groep 7:
1. Silvana Trinks
2. Nathalie de Vries
3. Henny de Haan
3. Ronan Pera

Groep 5:
1. Yana Veenstra
2. Gemma van Dellen

Groep 2 en 8:
Geen inzendingen

Sjoelen:
Sem Bos (prijspakket)
Darten:
Jarno Postma (Disney luchtbed)

Bloembollen raden:
Henny Bethlehem, juiste aantal van 96 geraden.

Luchtbuks schieten:
Volwassenen: Stef Agsteribbe, (waardebon Kapsalon TopHair)
Kinderen: Jilco Snip (spel blokgooien)
Spijkerbroek hangen: (oorkondes)
Jongens:
12 jaar en ouder: Sytze van Dellen met 2:05
8 t/m 11 jaar: Richard Copinga met 1:54
Meisjes:
12 jaar en ouder: Annelieke de Haan met 1:14
8 t/m 11 Jaar: Kim Zuur met 1:20
4 t/m 7 jaar: Sofie Bruinewoud met 25 sec.
Heren:
Mohanad Zanbouaa met 1:47
Spijkerslaan: (oorkondes)
Kinderen: Gerwin Nijboer met 5 slagen
Volwassenen: Mohanad Zanbouaa met 2 slagen
Loten:
1. Henk en Trienke, Fossemastraat 3, Opende
2. Jan de Hey, Kaleweg 10, Opende
3. Familie Storteboom, Drachtsterweg 34, Opende
4. Tessa Veenstra, Drachtsterweg 1, Opende
5. Peter de Jong, Zuiderdwarsweg 5, Opende
6. Familie Visser, Iwemastraat 2, Opende
7. Jan van Esch, Provincialeweg 57, Opende
8. S. de Vries Kollum
9. Henk Stienstra, Slagerij de Toer
10. Vonnie Dijkstra, De Houtwal 4, Opende

Damesfiets
Dashcam
Spork,
Dinerbon bij de Piramide
Blackberry van Optie 1
Pakket van Varie Sfeer & Leven
Pakket van Varie Sfeer & Leven
Glazen stolpen met kaarsen
Fondueset
Worstenpakket

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!!!

