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AGENDA (ALGEMEEN)
11 november
13 november
15 november
22 november
5 december

Sint Maarten optocht; start 17.00 uur op het schoolplein (organisatie
Dorpsbelang)
zakelijke ouderavond
controle fietsverlichting groep 5 t/m 8 (fiets mee!)
Facultatieve oudergesprekken gr. 1 t/m 7
Leerlingen groepen 1 /2 om 12.00 uur vrij

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Aangepaste schooltijden groep 1/2 op 5 december
Alle kinderen van groep 1 en groep 2 van Het Kompas en De Klister zijn op 5 december om
12:00 uur vrij.
Zakelijke ouderavond
Denkt u nog even aan de opgave? U aanwezigheid wordt op prijs gesteld.
Facultatieve oudergesprekken
Op woensdag 22 november zijn er facultatieve oudergesprekken voor de leerlingen van
groepen 1 t/m 7. Dat betekent dat u niet automatisch een uitnodiging ontvangt. Bij de mailing
van deze Nieuwsbrief ontvangt u een bijlage met daarop de uitnodiging en de wijze waarop
u uw wens voor een gesprek kunt aangeven. Graag opgeven uiterlijk maandag 13
november. U krijgt daarna uiterlijk aan het einde van die week de exacte tijd digitaal
toegestuurd. Hartelijk dank voor uw medewerking!
Voorlopig adviesgesprekken groep 8
Leerlingen en ouders van groep 8 zullen worden uitgenodigd door juf Laura voor een
voorlopig adviesgesprek. Deze zullen in dezelfde week zijn.
Wijzigingen
Met ingang van maandag 20 november zullen er een aantal wijzigingen plaatsvinden in de
groepen en in de personele bezetting. De veranderingen zijn met groen aangegeven.
Juf Aurora Ibba heeft de werkzaamheden van Juf Joke overgenomen. Dat is al ingegaan per
6 november.
Op woensdagochtend worden de groepen 1, 2 en 3 weer gesplitst. Deze ochtend is midden
in de week en iets langer. Juf Grietje gaat dan weer werken op de woensdag. Op
vrijdagochtend worden de groepen 2 en 3 gecombineerd en zal Juf Janine samen met een
onderwijsassistent gaan lesgeven. Daar is een rooster en werkwijze voor opgesteld. Deze
wordt in het volgende punt uitgewerkt.
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Kansrijke combigroep 2/3
In een combigroep 2/3 zien we kansen in de uitgangspunten ‘spelend leren en lerend
spelen’ en ‘leren met en van elkaar’. Deze uitdaging gaan we met elkaar aan. De
leerkrachten van groep 1 t/m 4 zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de invulling en het
ontwikkelingsproces. Tevens zal er de gehele ochtend ondersteuning zijn van een
onderwijsassistent. Op de vrijdagmorgen zijn er 4 activiteiten:
1.Groep 2/3 krijgt gezamenlijk afwisselend Engels en muziek,
2.Groep 2 gaat met groep 1 mee naar buiten of speellokaal/groep 3 krijgt instructie
3.Groep 2/3 krijgt gezamenlijk in circuitvorm onderwijs
4.Groep 2/3 kijkt gezamenlijk Huisje Boompje Beestje
In het circuit zitten dan 4 hoeken verwerkt, elk met een eigen thema; bijvoorbeeld
constructie, tellen/rekenen. De leerlingen gaan in groepjes langs deze verschillende hoeken.
In deze hoeken worden gerichte speel-, leeractiviteiten aangeboden zodat leerlingen ieder
op eigen niveau met en van elkaar kunnen ‘spelend leren’.
Na een aantal weken zal dit worden geëvalueerd en indien nodig aangepast.
We houden u natuurlijk op de hoogte.

NIEUWS ALGEMEEN
Themakisten schoolplein
Voor het spelen op het schoolplein willen we graag themakisten gaan maken. Deze
themakisten komen dan voor een aantal weken tijdens de pauzes op het schoolplein te
staan waar de kinderen spelmateriaal uit kunnen halen. Na een aantal weken komt er dan
een ander themakist met ander spelmateriaal op het plein te staan. Op deze manier hopen
we dat kinderen afwisselender en uitdagender gaan spelen. De thema’s waar we aan zitten
te denken zijn; zomerspelen, balspelen, oudhollandse spelen, doelspelen, circusspelen,
racketspelen, waterspelen. Heeft u iets thuis wat in de weg ligt en wat zou kunnen passen bij
een themakist, dan zijn we hier erg blij mee. U kunt de spullen in de bak in de gezamenlijke
hal deponeren. Voorbeelden zijn; springtouw, ballen, rackets, elastieken, zaklopen, knikkers,
strandballen, kubb, beachtennis, badminton. Alvast bedankt.
Leerlingenraad
In dit schooljaar bestaat de leerlingenraad uit:
1. Owen Frankes
2. Mika Wassenaar

3. Lisa Jansen
4. Silke Nieuwman
In de leerlingenraad zullen onderwerpen aan bod komen vanuit de school èn kunnen de
leerlingen zelf punten inbrengen. Een aantal keer zal er ook een gezamenlijke vergadering
zijn met De Klister. Komende vrijdag zal de eerste gezamenlijke leerlingenraad vergadering
zijn.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Naar het bos
Afgelopen vrijdag zijn de groepen 1 en 2 naar het bos in Trimunt geweest. In het bos
hebben we paddenstoelen, boomstronken en heel veel blaadjes en kastanjes gezien. Ook
hebben we nog even kunnen spelen in het speeltuintje. Juf Tineke was ook mee en we
hebben een gezellige ochtend gehad en willen de ouders die mee waren bedanken voor hun
hulp!
De foto’s kunt u bekijken in het fotoalbum op onze website in de map: Foto's Bos Trimunt
groep 1 en 2

In groep 1 werken wij over de herfst. We maken mooie herfstbomen met echte bladeren en
plakken er een of twee paddenstoelen bij. Deze week maken we daarnaast nog mooie
herfstbladeren voor onze boom in de klas. Ook zijn onze lampionnen helemaal klaar voor
Sint Maarten!

NIEUWS UIT GROEP 3-4

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 heeft begin deze week geleerd dat een deling het omgekeerde is van een
vermenigvuldiging. Verder gaan de kinderen aan de slag met het rekenen met geld en
leren ze het gebruik van het euroteken. Groep 6 leert deze week afstanden te lezen op een
kaart en routes te bepalen. Eind deze week leren de kinderen kloktijden aflezen op
verschillende analoge klokken.
Spelling
Beide groepen hebben afgelopen week het controledictee gemaakt. Binnenkort
gaat het dictee mee naar huis in het rode mapje en kunt u het thuis dus ook bekijken. Deze
week zijn we gestart met blok 2, woordpakket 5. Groep 5 leert meer woorden schrijven

die eindigen op ig en lijk. Het gaat om woorden als bazig en eerlijk. De kinderen van roep 6
leren de wij-, jullie- en zij-vorm van werkwoorden schrijven. Het gaat
om werkwoorden als wij (jullie/zij) verzamelen en wij(jullie/zij) mekkeren.
Taal
We zijn vorige week met beide groepen begonnen met blok 2. Groep 5
leert wat een persoonlijk voornaamwoord is en herhaalt het gebruik van telwoorden.
Groep 6 leert meer over reclameteksten: doel, argumenten en kenmerken. Ook leren de
kinderen het herkennen en gebruiken van voor- en achtervoegsels.
Wibo
Deze week is er donderdag de tweede les van de Wibo-training.
ZIEN!
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen op de computer in de klas 3
vragenlijsten ingevuld van het programma ZIEN!. Uw kind kan u vertellen wat voor soort
vragen er waren.
Geschiedenis
Deze week hebben de kinderen een samenvatting mee naar
huis gekregen van Geschiedenis. Maandag aanstaande, 13 november, hebben ze hierover
een toets.
Fietsencontrole
Op woensdag 15 november vindt de jaarlijkse fietsencontrole plaats in Opende. Alle
kinderen van de bovenbouw van De Klister en Het Kompas laten hun fietsen controleren. De
kinderen hebben hierover vorige week een folder mee naar huis gekregen. We willen u
vragen om deze folder bij de hand te nemen en goed te kijken naar de punten die genoemd
staan voor een deugdelijke fiets. Met name de verlichting is erg belangrijk in deze donkere
periode.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Annulering bijeenkomst CSG Liudger
De bijeenkomst basisonderwijs en CSG Liudger van 9 november gaat a.s. gezien het
geringe aantal aanmeldingen niet door.
Huiswerk groep 8
Groep 8 levert op vrijdag 10 november hun huiswerk voor rekenen in.
Toets geschiedenis
Op dinsdag 14 november hebben de kinderen van groep 7/8 een toets van geschiedenis.
De leerstof hebben zij mee naar huis gekregen.
Geld musical (groep 8)
U kunt de film van de musical bestellen bij Jolanda Lap voor een bedrag van € 5,00. U krijgt
dan een downloadlink zodat u de film op uw computer kunt zetten. Uiterlijk 15 november
willen wij de bestellingen in de vorm van de enveloppen binnen hebben.
Fietsencontrole
Op woensdag 15 november vindt de jaarlijkse fietsencontrole plaats in Opende. Alle
kinderen van de bovenbouw van De Klister en Het Kompas laten hun fietsen controleren. De
kinderen hebben hierover vorige week een folder mee naar huis gekregen. We willen u
vragen om deze folder bij de hand te nemen en goed te kijken naar de punten die genoemd

staan voor een deugdelijke fiets. Met name de verlichting is erg belangrijk in deze donkere
periode.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
Sint Maarten
Ook dit jaar wordt er een lampionnenoptocht georganiseerd in Opende; de kinderen kunnen
zich zaterdagmiddag 11 november verzamelen op het schoolplein.
Donderdagmiddag komt de jury op school om de gemaakte lampionnen te beoordelen.
Lampionnen van de peuters en individuele lampionnen kunnen zaterdag om 16.30 uur
gejureerd worden.
We vertrekken samen met Crescendo om 17.00 uur. Prijsuitreiking is na de optocht!!
We maken er weer een leuk feest van!
Met vriendelijke groet,
De Sint Maartencommissie

Intocht Sinterklaas Opende
Op 25 november zal Sinterklaas ook een bezoek brengen aan Opende. Kinderen van groep
1 en 2 kunnen met de wagen van Ot en Sien mee vanaf Maten ICT in Surhuisterveen.
Vertrek om 9:30 uur. Als kinderen met de wagen mee willen, dan kunnen ze zich opgeven
door een mail te sturen naar m.eizinga@kpnplanet.nl Er kunnen ongeveer 30 kinderen met
de wagen mee.

Zondag 26 november in het BaronTheater.
Sinterklaas Theatervoorstelling: LEKKERIEUWWW!!!!
Groenten is gezond en sporten is goed voor je!!!!
Maar is groente wel zo lekker? En is sporten wel zo leuk?
LEKKER IEUWWW! Gooit alles in de blender in deze fanatieke familie voorstelling.
Zijn Sinterklaas en zijn Pieten klaar voor deze vernieuwde versie van pakjesavond 2.0??
Met ‘‘Lekker IEUWWW’’ levert Blinder wederom een volledig nieuwe Sinterklaasproductie
die zo "vet lekker fanatiek" is dat je niet stil kunt blijven zitten tijdens deze
voorstelling. ‘‘Lekker IEUWWW’’ is het nieuwe spektakel in de Friese theaters. Maar komt
tevens naar het Groninger Opende
Geweldige voorstelling voor het gehele gezin!!!

Aanvang: 15:30 uur. entree: €6,50 Reserveer snel!!

