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AGENDA (ALGEMEEN)
21 – 27 oktober
30 oktober
13 november

Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
zakelijke ouderavond

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Zwangerschapsverlof juf Joke
Met ingang van maandag 6 november gaat juf Joke met zwangerschapsverlof. Juf Aurora
Abbi gaat haar werkzaamheden overnemen, zowel in groep 5/6 als in groep 4. Zij zal in de
eerste week na de herfstvakantie komen kennismaken en de overdracht doen met de
leerkrachten. Ook zal zij zich dan voorstellen via de Nieuwsbrief.
Aanpassing formatie
Bij de start van het schooljaar hebben we aangegeven dat met ingang van het
zwangerschapsverlof van juf Joke wellicht ook de organisatie aangepast zou worden. Welke
groepen worden en/of blijven wanneer gesplitst. Dit stellen we één à twee weken uit. De
invulling van de vervanging had prioriteit en bleek moeilijker dan gedacht.
Deze mogelijke aanpassing zal na de herfstvakantie goed doordacht en besproken worden
binnen het team en MR. Daarna wordt u van eventuele veranderingen en ingangsdatum op
de hoogte gebracht.
Hulp in de onderbouw
Vanaf vandaag komt mevr. Fahkra ons iedere woensdagmorgen ondersteunen in de
onderbouw en met algemene werkzaamheden op school.
WIBO in groep 5/6
De gemeente Grootegast subsidieert een aantal zaken voor het onderwijs. Eén daarvan is
het gebruikmaken van een Wibo training. Dit schooljaar heeft ook Het Kompas zich daarvoor
ingeschreven en wel voor groep 5/6. Het is een weerbaarheidstraining. Echter wordt de
training ook aangepast aan datgene wat de groep nodig heeft. U kunt denken aan oplossen
van conflicten, samenwerken ed.
Deze training start morgen, donderdag 19 oktober.
Splitsen lessen HVO
Vanwege de grote groep leerlingen die zich hebben ingeschreven voor HVO, hebben we in
overleg besloten om deze groep te splitsen. De ene week hebben de leerlingen van groep 7
HVO en de andere week de leerlingen van groep 8. De GVO groep krijgt wel gewoon iedere
week les.

NIEUWS ALGEMEEN
Juffen en meesterfeest
Wat een feestelijke dag is het geweest vandaag! Allemaal verklede leerlingen en
leerkrachten. Brrr…wat was meester Hans Peter eng…..gruwelijk eng! In elke klas werden
leuke activiteiten gedaan en gezamenlijk hebben we genoten van een optreden van een
goochelaar.
We kijken terug op een zeer geslaagde dag en tevens een prachtige afsluiting van de
Kinderboekenweek!

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom op school!
Ferdy Zuur is al enkele weken een dagdeel aan het meedraaien in groep 1. Na de
herfstvakantie komt hij definitief bij ons in de groep. Ferdy, we wensen je
alvast een leuke verjaardag en een fijne en leerzame tijd toe op "Het Kompas".
Groep 1
Deze week sluiten wij het thema van het 'Kleurenmonster' af. Er is hard gewerkt aan het
thema en we hebben veel geleerd over gevoelens en kleuren. We weten nu bijvoorbeeld dat
woedend zijn, boos zijn betekent en dat droevig zijn, verdrietig zijn betekent. Deze week
werken we nog over bang zijn en donkere kleuren, zoals zwart. De
kleurenmonsterlampionnen houden we natuurlijk nog wel even tot november!
Groep 2
Wat was het vandaag gezellig in de groep. Passend bij ons thema deden we veel
heksenspelletjes, zoals de spinnenrace en heksenbingo. Natuurlijk mocht ook de
stoelendans niet ontbreken. Aan het eind van de ochtend konden we nog genieten van een
leuke goochelvoorstelling. De foto’s van deze ochtend komen in het fotoalbum op onze
website

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Meester- en juffendag
Wat hebben we een gezellige dag gehad met elkaar. We
hebben spelletjes gedaan, geknutseld en bovendien konden we
genieten van een fantastische goochelshow. Passend bij het
thema van de Kinderboekenweek hebben we deze
boekenleggers gemaakt.

Groep 4
We zijn aan het eind van de eerste periode, de leerlingen hebben hard gewerkt en al
weer veel nieuwe dingen geleerd. Deze week zijn we bezig met het afronden van de
toetsen. Morgen (donderdag) staat deel 2 van de taaltoets nog op het programma.
Aan het eind van de week krijgen de leerlingen de rode mapjes met daarin een aantal
toetsen, ter inzage, mee naar huis. Graag na de herfstvakantie de mapjes weer mee naar
school nemen.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Beide groepen hebben de toets van blok 1 afgerond. Na de toets
volgen er herhalingsbladen of remediërende bladen (waarbij de kinderen extra uitleg van de
leerkracht krijgen als een onderdeel van de toets niet voldoende is gemaakt). Eind deze
week willen we graag starten met een nieuw blok.
Spelling
Beide groepen hebben woordpakket 4 afgesloten met een dictee. Na 4 woordpakketten
volgt er een signaleringsdictee. Na dit signaleringsdictee wordt er extra geoefend met
woordpakketten die nog lastig blijken te zijn of maken de kinderen herhalingsopdrachten. Na
de herfstvakantie nemen we het controledictee af. Hiervoor kan het voor de kinderen erg
zinvol zijn om de eerste 4 woordpakketten thuis te oefenen. De kinderen krijgen
het signaleringsdictee deze week mee naar huis.
Taal
Zowel groep 5 als groep 6 heeft de signaleringstoets van blok 1 gemaakt. De dagen na de
toets volgen er herhalingsbladen (om extra te oefenen) of remediërende bladen (met extra
instructiemomenten van de leerkracht). Eind deze week volgt er nog de afsluitende
controletoets.
Juffen- en meesterdag
Vandaag hebben we het juffen- en meesterfeest gevierd. Sommige kinderen zagen
er gruwelijk eng uit! Ook meester Hans Peter was onherkenbaar. In de klas hebben
we spelletjes gedaan, geknutseld en getekend. Om 11 uur kregen we bezoek van een
goochelaar. Het was reuze gezellig!
Wij wensen iedereen alvast een heel fijne vakantie!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Meester en juffendag
Wat hebben we genoten vandaag van het mooie feest op juffen en meesterdag! Veel
kinderen (en juffen en meester!) waren vandaag verkleed.
We hebben vanochtend spoken geknutseld van papier maché. Hopelijk zijn deze vrijdag
droog en kunnen we ze dan verder afmaken.
Ook ik ben in het zonnetje gezet met lieve, en lekkere cadeaus. Kinderen en ouders, dat is
erg lief. Bedankt!
Huiswerk groep 8
Morgen leveren de kinderen het huiswerk van begrijpend lezen in bij juf.
Spreekbeurten
Vanaf vandaag kunnen de kinderen het onderwerp van hun spreekbeurt doorgeven en na
groen licht van juf kunnen ze aan de slag gaan. Morgen (donderdag 19 oktober) wordt er in
de klas uitgelegd waar de spreekbeurt aan moet voldoen, en hoe je een goede spreekbeurt
maakt. Het format hiervan ontvangt u deze week nog via de mail.
Wanneer alle kinderen een keuze van hun onderwerp hebben doorgegeven ontvangt u een
schema
Voorlichtingsdata VO
Op de website onder het kopje “Groep 7/8” en daarna “Informatie Voortgezet Onderwijs”
vindt u data voor voorlichtingsbijeenkomsten, informatie-avonden en open dagen. Deze

wordt regelmatig aangevuld, maar houdt u zelf ook de website van specifieke middelbare
scholen in de gaten.
GVO
Op maandag 30 oktober is er géén GVO. Juf Tjarda heeft verlof voor een huwelijksfeest.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

Heeft u de prachtige vliegenzwammen voor school gezien?

Een hele fijne herfstvakantie!!

