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AGENDA (ALGEMEEN)
2 november
13 november
15 november

Voorlichting VO voor groep 7 en 8
zakelijke ouderavond
controle fietsverlichting groep 5 t/m 8 (fiets mee!)

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Welkom juf Aurora Ibba
Juf Joke gaat vanaf maandag 6 november met zwangerschapsverlof. Wij wensen haar
natuurlijk nog een fijne en goede laatste periode toe van haar zwangerschap.
Juf Aurora Ibba gaat de taken van juf Joke overnemen (groep 5/6 en groep 4). Deze week is
juf Aurora al drie dagen op school om kennis te maken, in te werken en te overleggen.
Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers van Het Kompas.
Mijn naam is Aurora Ibba. Ik ben 40 jaar oud en kom uit Drachten. Deze week loop ik al
enkele dagen mee in de groepen om kennis te maken met de leerlingen en het team. Vanaf
volgende week ga ik juf Joke vervangen i.v.m. haar zwangerschapsverlof.
Mijn grootste hobby is lesgeven, maar als ik niet voor de groep sta dan vind ik het erg leuk
om bezig te zijn met koken en taarten bakken. Ook kan ik erg genieten van een mooi
leesboek en als het mooi weer is ben ik te vinden in mijn moestuin.
Ik heb veel zin in mijn aankomende invalperiode en ik hoop dat we samen een leuke tijd
zullen gaan beleven op Het Kompas.
Factuur ouderbijdrage
De OV (Oudervereniging) heeft vandaag facturen voor het innen van de (vrijwillige)
ouderbijdrage meegegeven aan de oudste leerlingen van de gezinnen.
Wilt u zo vriendelijk zijn om deze binnen korte tijd over te maken?

NIEUWS ALGEMEEN
Hoofdluiscontrole
Afgelopen maandag is er hoofdluiscontrole geweest. Er zijn (in beperkte mate) luizen en
neten geconstateerd in groep 3/4 en 5/6. De betrokken ouders zijn op de hoogte gebracht.
We vragen alle ouders om alert te blijven.
Fietsverlichtingscontrole werkgroep VVN Grootegast
De dagen worden steeds korter en dus is goede fietsverlichting van groot belang. Op
woensdag 15 november zullen de fietsen van de leerlingen van groepen 5 t/m 8 worden
gekeurd. De goedgekeurde fietsen krijgen een ‘ok’sticker.
Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 krijgen morgen een folder mee naar huis over ‘een veilige
fiets’. Daarin staat exact wat wettelijk verplicht en wat wenselijk is. Tevens staat er een
checklist in.

We raden u aan om de fiets samen met uw kind(eren) tijdig thuis te checken en indien nodig
te repareren. Kinderen vinden het fijn om tijdens een georganiseerde controle te weten dat
ze een goede fiets hebben. En natuurlijk draait het om de veiligheid. U wilt toch ook dat uw
kind op een veilige fiets rijdt?

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Herfst
Maandagmorgen waren de kinderen van
groep 1,erg verbaasd toen ze de klas binnen
kwamen. Toen wij herfstvakantie hadden is er
zomaar een hele grote boom gegroeid! Gelukkig
is het een heel vriendelijk kijkende boom, met
echte takken en blaadjes. We waren wel even
onder de indruk! Misschien kunt u het al een
beetje raden, we gaan werken over het thema
'herfst'. We hebben al een liedje geleerd over de
kastanjes, namelijk: Zie je de kastanjes. U kunt
het liedje thuis ook luisteren via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=zeaXRd-jE5M

Herfst in groep 2
Aan de hand van het prentenboek “Noten” van Paula Gerritsen
ontdekken en leren de kinderen alles wat met de herfst te maken
heeft. Dit boek gaat over Muis, die in de gaten heeft dat het herfst is.
Ze gaat op pad met haar rode jas met grote zakken, om bij de
notenboom noten te verzamelen. Onderweg komt Muis allerlei
dieren tegen die haar waarschuwen om terug te gaan, voor de storm
losbarst, maar Muis luistert niet. Precies op het moment dat het
keihard begint te waaien bereikt Muis de notenboom. Moe van de
reis verstopt ze zich in een holletje en valt in slaap. Als ze wakker
wordt, doet Muis een treurige ontdekking: alle noten zijn
verdwenen…. Verdrietig sjokt ze terug naar haar huisje in het duin.
Daar wacht haar een grote verrassing, want waar zijn de noten
naartoe gewaaid...? Precies!
Letter
De kinderen van groep 2 hebben erg hard gewerkt. Alle lampionnen zijn al klaar!!! We gaan
de letter l van lampion leren en het letterhuis van Arie gaan we weer vullen met spulletjes
die met de letter l beginnen.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Veilig Leren Lezen in groep 3
Thema kern 3: Hoe voel jij je?
Dit keer vertelt opa aan Kim het verhaal over een keizer die voor elk pijntje of vlekje een
dokter laat komen; hij heeft dan ook duizend dokters. Het thema van deze kern is: ‘Hoe voel
jij je?’ en gaat over ziek zijn en weer beter worden. In deze kern leren kinderen onder andere
de betekenis van woorden rond ziek zijn, je lijf en gevoelens.

Letters en woorden lezen in kern 3
De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. In de brief bij kern 2 stond dat kinderen de d
soms met de b verwisselen en dat we daarvoor een gebaar hebben aangeleerd (eerst het
been (stokje) dan de bal (rondje). Bij de d zit het bolletje aan de andere kant. Hiervoor leren
we geen apart gebaar aan.
De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met
die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden
als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan
deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken.
Afscheid meester Alex
Gisteren heeft groep 3 afscheid genomen van meester Alex. Eind november vervolgt hij zijn
stage in groep 7,8 en wij wensen hem daar veel succes!
Groep 4
Spelling
Het woordpakket met de woorden met -ng is afgerond en morgen wordt er gestart met
woordpakket 6. Hierin staan woorden met -nk centraal.
Rekenen
Bij het rekenen zijn we bezig met het springen op de getallenlijn. Tellen met sprongen van 5
en 10 naar 100 en terug.
Waar staan de getallen op een getallenlijn tot 100? Wat komt er voor het getal 49 en wat
komt erna. En natuurlijk vlot tot 100 tellen en terug.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert deze week meer over de structuur van de tafels van vermenigvuldiging en de
kinderen leren meer over het begrip inhoud. Groep 6 rekent met geld en krijgt meer inzicht
in de opbouw van getallen t/m 5000 met behulp van het DHTE-schema.
Spelling
De kinderen hebben in de week voor de herfstvakantie
het signaleringsdictee mee naar huis gekregen. Hopelijk bent u in de gelegenheid geweest
om dit dictee samen met uw kind even te bekijken. Voor veel kinderen is het goed om
sommige woordpakketten thuis nog even extra te oefenen. Eind van deze week nemen we
het controledictee af.
Taal
Zowel groep 5 als groep 6 heeft inmiddels de controletoets gemaakt van blok 1. We
zijn deze week met beide groepen begonnen met blok 2. Groep 5 leert het bepalen van het
luisterdoel en leert de opbouw van een artikel herkennen. Verder leren de kinderen deze
week de hoofdgedachte uit een informatieve tekst halen. Groep 6 leert veel over
reclameteksten: doel, argumenten en kenmerken.
Wibo
Deze week is er geen Wibo-training. Alle lessen schuiven 1 week op.
Lampion
De komende dagen en volgende week zijn we druk bezig met het maken van een lampion.
Begin volgende week mogen de kinderen een lampionstokje meenemen naar school.

Namens Juf Joke
Gisteren heb ik voorlopig afscheid genomen van groep 5/6. Vanaf volgende week ga ik met
zwangerschapsverlof. De kinderen hebben al kennis kunnen maken met juf Aurora,
die mij gaat vervangen deze periode. Zij is deze week op dinsdag, woensdag en donderdag
aanwezig om de school en de kinderen te leren kennen. Ik wens iedereen de komende
maanden heel veel succes en plezier en ik zie iedereen graag terug in het nieuwe jaar!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Voorlichting VO
Nog even een korte reminder: morgenavond is er een voorlichting voor de ouders en
kinderen van groep 8 en de ouders van groep 7.
Toets topografie
Maandag 6 november hebben de kinderen een toets van topografie van Oost-Nederland.
DVD’s “De DJ draait door”
Momenteel wordt er hard gewerkt om de DVD’s van de musical te monteren. Binnenkort
krijgt u meer informatie omtrent de bestelling, levering, etc. Nog even geduld dus!
VO-oriëntatiemiddag Singelland Surhuisterveen
Op donderdag 30 november gaat groep 8 op de fiets naar VO-Surhuisterveen voor een
oriëntatiemiddag. Op deze middag maken de leerlingen in kleine groepen kennis met de
school, docenten en de verschillende vakken die worden aangeboden. De middag begint om
12.15 uur en zal duren tot ongeveer 15.30 uur.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

