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AGENDA (ALGEMEEN)
23 januari
6 februari
21 februari
25 febr. t/m 4 maart
19 maart
21 maart

Lezing André Kuipers voor groep 7,8.
Margedag De Binding; alle leerlingen vrij
Open dag (nieuwe leerlingen) 9.00 – 11.30 uur
Voorjaarsvakantie
Teamscholing; Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Quadraten dag; alle leerlingen De Binding vrij.

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
De beste wensen
We zijn deze week allemaal weer met frisse moed en nieuwe energie begonnen na twee
fijne vakantieweken. Iedereen heeft elkaar de beste wensen gedaan, is weer bijgepraat en
de draad is weer opgepakt. Natuurlijk wensen we u allen ook een fijn, goed en gezond 2018.
Stichting Quadraten
Met ingang van afgelopen 1 januari zijn de stichtingen Westerwijs en Penta Primair
daadwerkelijk gefuseerd in de nieuwe stichting Quadraten. De beide scholen in De Binding
vallen nu onder de nieuwe stichting, maar blijven bestaan als 2 afzonderlijke scholen. Op dit
moment wordt kantoor van Penta Primair in Grootegast omgebouwd tot kantoor voor de
nieuwe Stichting. Er zullen ook aanpassingen plaatsvinden bij mailadressen en websites.
We houden u op de hoogte indien het zover is.
Nieuwjaarsborrel
Met de teamleden en de leden van de OR en de MR van beide scholen hebben we al een
start gemaakt door gezamenlijk te proosten op het nieuwe jaar! Daar waar mogelijk en
wenselijk zoeken we de samenwerking. Immers samen staan we sterk!
Groep 7/8 naar André Kuipers in Barontheater!
Wat een geluk! In het kader van het Abel Tasmanjaar heeft de gemeente alle leerlingen van
de groepen 7 en 8 uit de gemeente Grootegast, uitgenodigd voor een bijeenkomst met
André Kuipers; onze nationale astronaut. Hij kan en zal zeer inspirerend vertellen over de
ruimtevaart, zijn ruimtereizen en allerlei vragen beantwoorden en natuurlijk veel beelden
laten zien.
Onder het kopje 'nieuws uit groep 7-8' kunt u meer lezen over de organisatie, daar deze
bijeenkomst buiten de reguliere schooltijd valt.

NIEUWS ALGEMEEN
Luizencontrole
Zoals u al in de mail hebt kunnen lezen, is er afgelopen maandag bij een klein aantal
leerlingen in groep 2 en 3 hoofdluis geconstateerd. Daarnaast nog wel bij een aantal

leerlingen dode lege neten gevonden. Het blijft van belang om als ouder alert te zijn en te
blijven bij uw eigen kind(eren).

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Verhalenmachine
Gisteren hadden we een leuke activiteit van de
bibliotheek. Samen met leerlingen uit groep 7 en 8
hebben de kleuters, met behulp van zelf gekozen
plaatjes, een verhaal bedacht. Dit verhaal mochten
ze vertellen aan de verhalenmachine, die de “juffen”
van de bibliotheek hadden meegenomen. Dit ging
prima en alle kinderen hebben dan ook een echt
verteldiploma gekregen. De verhaaltjes komen
binnenkort op een beveiligd YouTube kanaal. De
link hiervan krijgen de ouders via de mail
toegestuurd, zodat de verhaaltjes ook thuis
beluisterd kunnen worden.

Thema
De eerste weken van het nieuwe jaar, gaan we aandacht besteden aan het tijdsbesef. We
gaan in de klas werken over de dagen van de week, de maanden en de seizoenen We
oefenen de cijfers van de klok en de kinderen leren de tijdsduur in te schatten: duurt het lang
of kort en wat kun je allemaal doen binnen een bepaalde tijd? We gaan een kalender maken
en de letter n van nieuwjaar komt in de lettermuur van groep 2.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 3
Welkom in groep 3
Na de kerstvakantie is Elize Zuur bij ons in groep 3 gekomen.
Elize, welkom en veel plezier bij ons op Het Kompas!
Veilig leren lezen
We beginnen met de kern waarin de laatste letters worden geleerd.
Thema kern 6: Verhalen in je buik
Het verhaal bij deze kern, ‘De alfapet’, gaat over een droom van de opa van kim. Een droom
waarin letters woorden worden en zelfs hele verhalen! De kinderen gaan ook zelf verhalen
verzinnen en vertellen. Ze leren de betekenis van woorden en uitdrukkingen als: ‘je iets
voorstellen’, ‘ongelooflijk’, ‘het thema’ en de ‘werkelijkheid’.
Letters en woorden lezen in kern 6
De letters g, au, ui, f en ei worden geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan
bod komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog weleens verkeerd geschreven. We leren de
kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken
met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt
het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo
ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).

Toetsen na kern 6
Als alle letters zijn aangeboden, vindt een belangrijk toetsmoment plaats. Naast de
letterkennis en het woordlezen bekijken we hoe het gaat met het lezen van een tekstje, en
we nemen een letter- en een woorddictee af. Met de kinderen die nog niet alle letters
kennen, gaan we extra oefenen.
P.S. Op zoek naar leuke spelletjes voor thuis? Kijk op www.zwijsen.nl/thuisoefenen
Groep 4
De vakantie zit er weer op en we zijn met frisse moed van start gegaan. We hebben
natuurlijk nog wel even gesproken over de "tradities", die we kennen in de kerstvakantie.
Rode mapjes
Voor de vakantie hebben de leerlingen het rode mapje met daarin de toetsen mee naar huis
gekregen. Voor wie het nog thuis heeft, graag weer mee naar school geven.
Rekenen
We hebben sinds vandaag een schema in de klas hangen met een overzicht van de
beheerste tafels. Telkens wanneer een leerling een tafel binnen 30 seconden goed kan
opzeggen, mag hij/zij een sticker plakken.
Spelling
Deze week zijn we aan het oefenen met de woorden met het stukje aai, ooi en oei
(woordpakket 11). Je hoort misschien de j bij deze stukjes, maar je schrijft de i.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert rekenen met digitale tijden en houdt zich bezig met de tafel van 7. Groep
6 leert sommen te maken uit rekenverhalen. Ook leren de kinderen de kosten voor
reparaties aan auto's, fietsen en wasmachines berekenen.
Spelling
Begin van deze week zijn we nog bezig met woordpakket 9. In de laatste nieuwsbrief van
kalenderjaar 2017 heeft u kunnen lezen welke categorieën in deze woordpakketten aan de
orde komen. Groep 5 leert aan het eind van de week in woordpakket
10 meer woorden schrijven met ch en cht. Het gaat
om woorden als echo, chaos, goochelaar en de hechting. Groep 6 leert in woordpakket 10
meer woorden schrijven met au, auw, ou en ouw. Het gaat om woorden
als astronaut, asgrauw, verkouden en het berouw.
Taal
Groep 5 leert voorspellen waar een informatieve tekst over zal gaan. Verder leren de
kinderen wat je kunt doen als je een woord niet begrijpt. Einde van de week komen de
trappen van vergelijking aan bod. Groep 6 leert de opbouw van een gedicht herkennen en
herhaalt het herkennen en gebruiken van de persoonsvorm(pv) in de tegenwoordige tijd(tt)
en de verleden tijd(vt).
Geschiedenis
De kinderen hebben thema 2 De Romeinen afgerond en ze hebben een samenvatting mee
naar huis gekregen om te leren. Maandag aanstaande, 15 januari, maken ze hierover een
toets.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Groep 7/8 naar André Kuipers
Op dinsdag 23 januari zijn er een aantal bijeenkomsten achter elkaar in het Barontheater
(immers alle leerlingen uit de gemeente zijn uitgenodigd). Onze groep 7/8 is ingedeeld van
15.30 - 17.00 uur. Vanwege het unieke en leerzame karakter van deze bijeenkomst willen
we toch graag dat alle leerlingen van groep 7/8 hierbij aanwezig zijn.
De organisatie is dan als volgt:
Leerlingen zijn vrij om 12.00 uur.
Leerlingen komen weer op school om 15.10 uur.
Gezamenlijk naar Barontheater.
Bijeenkomst van 15.30 - 17.00 uur.
Daarna naar huis.
Mochten er leerlingen zijn die, vanwege dringende redenen, niet aanwezig kunnen zijn bij de
bijeenkomst van André Kuipers dan blijven deze leerlingen gewoon de dinsdagmiddag op
school tot 14.15 uur en verwachten we dat u de leerkracht van groep 7/8 (juf Laura;
l.bijkerk@westerwijs.nl) daarvan schriftelijk (briefje of mail), uiterlijk vrijdag 19 januari, op de
hoogte stelt.
Wilgen knotten
Op donderdag 18 januari gaat groep 7/8 wilgen knotten in het Peebos. Dit is een activiteit
die jaarlijks terugkeert en wordt georganiseerd door het NDCE (Natuur-, Duurzaamheids- en
Cultuur Educatie). We zullen bezig zijn van 12:30 tot 14:00 uur in het Peebos. We gaan daar
op de fiets heen, door de groepsouder wordt gevraagd om je op te geven als begeleider bij
het fietsen. We zoeken 6 ouders die willen helpen. Opgeven kan via de klassenouder
(Natasja Dijksterhuis). We vertrekken om 12:10 uur van school en zullen naar verwachting
wat later terug zijn dan 14:15 uur.
Het kan drassig zijn, we adviseren daarom om laarzen mee te nemen en kleding aan te
trekken die vies mag worden.
Vraag van de klassenouder
Om het communiceren rondom activiteiten (zoals wilgen knotten) te vergemakkelijken is er
voorgesteld om een groepsapp met ouders te starten. Zo kan er snel worden gereageerd en
zijn de lijntjes kort. Ik stel voor dat iedereen die in de groepsapp wil, even een berichtje
stuurt met naam naar Natasja Dijksterhuis: 06-40321677.
Toets aardrijkskunde
Op maandag 15 januari hebben de kinderen van groep 7/8 een toets van aardrijkskunde
hoofdstuk 1. De lesstof hebben zij mee naar huis gekregen.
Toetsweek
Ook start vanaf maandag 15 januari de toetsperiode waarin we de M7 en M8 toetsen gaan
afnemen. Dit zijn belangrijke toetsen, waarvan wij de resultaten gebruiken in de
plaatsingswijzer. Die gaan we vervolgens gebruiken als instrument bij het zoeken naar een
passend advies voor de middelbare school. Het is belangrijk dat de kinderen goed uitgerust
en fit deze toetsen kunnen maken.
Voor groep 8 zijn dit de allerlaatste cito-toetsen, want zij maken alleen in april nog een
eindtoets. Groep 7 heeft in juni nog een reeks E7 toetsen.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
VV Opende op zoek naar nieuwe (jeugd)aanwas.
Lijkt het je leuk om ook eens een balletje te gaan trappen, maar weet je
nog niet zeker of voetbal je ding is, dan kun je vrijblijvend eens mee
komen trainen bij je leeftijdsgenootjes van de leukste voetbalvereniging
in de omgeving….
Nu het najaar seizoen er weer op zit trainen de jeugdleden over het
algemeen 1x per twee weken in de zaal. Vanaf half februari worden de
trainingen weer voortgezet op het veld.
Ben je enthousiast en wil je ook eens vrijblijvend een balletje komen
trappen?
Neem dan contact op met René Sienema (06-12343513) of Lubbe Klaver (06-46948725). Zij
kunnen jou voorzien van de trainingstijden per leeftijdscategorie en zijn bereikbaar voor
overige vragen.
Voetballen bij vv Opende biedt je onder andere:
• Tweemaal per week trainen onder enthousiaste trainers, bij de kabouters (tot en met
7 jaar) wordt er eenmaal in de week getraind.
• Gedurende de winterperiode trainen in sporthal 'De Veste' (eenmaal per twee
weken).
• Deelname aan de competities van de KNVB.
• In de winter deelname aan het Winter-Westerkwartier-Toernooi in de zaal.
• Diverse activiteiten georganiseerd door de actieve activiteitencommissie.
• Deelname aan het eigen 'Swieringa-toernooi'.
• Als "pupil van de week" worden ingezet bij een wedstrijd van het eerste elftal.
• En nog veel meer….. (zie onder andere ook de website van vv Opende onder het
tabje clubinfo).

