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AGENDA (ALGEMEEN)
16 februari
19-21 februari
21 februari
25 febr. t/m 4 maart
5 maart
6 en 7 maart
12 maart
19 maart
21 maart

Rapporten mee
Oudergesprekken
Open dag (nieuwe leerlingen) 9.00 – 11.30 uur
Voorjaarsvakantie
Aftrap flessen-actie voor KIKA
GGD screening voor de leerlingen uit groep 2 en 7
Schoonmaakavond alle groepen; vanaf 19.00 uur
Teamscholing; Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Quadraten dag; alle leerlingen De Binding vrij.

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Open Dag
Woensdag 21 februari is er open dag. Alle ouders die nog op zoek zijn naar een school voor
hun jonge kind zijn van harte welkom tussen 9.00 en 11.30 uur. Na een ontvangst door de
directeur, zullen ouders worden rondgeleid door de school door leerlingen uit de bovenbouw.
Tevens zullen er ouders vanuit de OV aanwezig zijn, zodat nieuwe ouders informatie
ontvangen vanuit alle partijen van de school.
Formatie
Na de voorjaarsvakantie zal juf Joke weer terugkomen van zwangerschapsverlof. Juf Aurora
zal volgende week afscheid nemen van de groepen 5/6 en 4. We willen haar heel hartelijk
bedanken voor haar professionele inzet en bijdrage en veel succes wensen bij haar
volgende werkzaamheden.
Beste kinderen en ouders van Het Kompas,
Allereerst wil ik iedereen ontzettend bedanken voor alle felicitaties, kaartjes, tekeningen en
cadeautjes die wij mochten ontvangen tijdens mijn zwangerschap en na de geboorte van
Tim. Dit hebben wij erg gewaardeerd! Na een zeer fijne periode thuis zit mijn verlof er bijna
weer op… Als alles goed blijft gaan, zal ik weer starten op maandag 5 maart. Dat is direct
na de voorjaarsvakantie. Ondanks dat het eerst wel weer een beetje zal moeten wennen,
heb ik er weer zin in. Ik zal na de vakantie wel wat minder gaan werken. Op maandag en
dinsdag blijf ik in groep 5/6 en op vrijdagochtend werk ik in groep 4. De donderdagochtend
zal juf Gerda voor haar rekening nemen. Tenslotte wil ik juf Aurora bedanken voor het
overnemen van groep 4 en groep 5/6.
Graag zie ik jullie op 5 maart!
Groetjes, juf Joke

Laatste nieuwsbrief fusie
Hierbij ontvangt u tevens de laatste Nieuwsbrief met betrekking tot de fusie van de beide
scholenstichtingen.
Welkom
Vanaf de voorjaarsvakantie komen er drie nieuwe leerlingen bij. Semret en Fiory uit Eritrea
komen in respectievelijk groep 2 en groep 4. Deze meiden zijn kort geleden in Nederland
aangekomen met hun broertje en moeder. Ze wonen nu bij hun vader in Opende. Volgende
week komen ze twee ochtenden meedraaien.
In groep 5 komt Remco Lap. Hij is al wezen kennismaken met de groep.
We wensen hen allemaal veel leer- en speelplezier bij ons op school!

NIEUWS ALGEMEEN
GGD
Op 6 en 7 maart komt Dea vd Veen, ggd-verpleegkundige, op school om de jaarlijkse
screening uit te voeren bij de leerlingen van de groepen 2 en 7. Voorheen ontvingen ouders
de informatiebrieven via de school. Vanaf dit schooljaar krijgt u de informatie per post
thuisgestuurd en kunt u online vragenlijsten en toestemmingsformulieren invullen.
Kika
In de hele maand maart gaan we met beide scholen in De Binding geld
inzamelen voor Kika. Al enkele jaren zet Wieger Zigterman uit Leek zich
in voor Kika. En hij vroeg om onze medewerking. Daar hoefden we niet
lang over na te denken. Vorig jaar werd er kinderkanker geconstateerd bij
onze leerlinge Emma Bolt. Ze wordt op dit moment behandeld en dat is
voor haar en haar ouders en zusje Bente een heftige en onzekere
periode. Het zijn zware behandelingen met veel nare bijwerkingen. Als
omgeving sturen we een kaartje en wensen we hen veel sterkte. Maar met deze actie
kunnen we nog iets méér doen. Kika haalt geld op voor vernieuwend onderzoek en
andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens
behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.
In samenwerking met Wieger Zigterman gaan we deze actie organiseren.
Op maandag 19 februari komt Wieger een praatje houden voor alle leerlingen van de beide
scholen. Op 5 maart start de actie! We zamelen lege flessen in op school. Er zal ook een
collectebus zijn waar een geldelijke bijdrage in gedaan kan worden. In de supermarkt de
Poeisz in Opende zal ook een bus komen te staan waarin u de statiegeldbon kunt doen,
indien u daar de lege flessen inlevert.
U helpt toch ook mee om deze actie tot een succes te maken?
Nieuws vanuit Oudervereniging
De OV is op dit moment aan het uitzoeken of de vrijwillige ouderbijdrage nog
kostendekkend is voor de activiteiten die door de school en de OV georganiseerd worden.
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar om de leerlingen diverse diensten en activiteiten aan te
kunnen blijven bieden heeft de school deze bijdrage echt nodig. Wanneer blijkt dat de
bijdrage niet meer kostendekkend is, zal deze moeten worden aangepast. Tijdens de
zakelijke ouderavond (in het nieuwe schooljaar) zal dit dan nader worden uitgelegd en heeft
u de mogelijkheid om uw mening hierover te geven. De aanpassing zal pas ingaan in het
schooljaar 2019/2020.

Er zijn al veel mensen die de ouderbijdrage hebben betaald, maar nog niet allemaal.
Binnenkort zullen we een herinneringsbrief uitgeven. Deze gaat dan in een envelop mee met
het oudste kind.
Namens de OV
Nikolien Groen

NIEUWS UIT GROEP 1-2
In beide groepen wordt nog hard gewerkt over het thema dierentuin. In groep 1 hebben wij
dierentuin, 'Artis' genaamd, gemaakt van papier en de speelgoeddieren. Hierbij heeft juf Iris
ons geholpen. We mochten zelf bedenken hoe we dit wilden doen. De speeltafel is nog niet
helemaal klaar. Ook hebben we met juf Iris apen geknutseld. Deze hangen in onze
sprookjesboom. Verder maken we nog dieren van allerlei materialen, deze worden erg mooi.

Omdat het op 14 februari Valentijnsdag was hebben wij in groep 1 en 2 valentijnskaartjes
gemaakt. Deze hebben wij op de post gedaan. We hoefden hiervoor
geen postzegel te gebruiken, maar konden met rode kusjes de brief
verzenden! Dit was een actie van PostNL. We hopen
dat iedereen blij was met onze mooie kaarten.

Rekenspelletjes in groep 2
Sam en Moniek uit groep 8 mogen, wegens een blessure, langere tijd niet mee gymmen. Nu
doen zij tijdens de gym tijd rekenspelletjes met de kinderen uit groep 2. Gezellig en
leerzaam!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 4
Spelling
We zijn deze week bezig met woordpakket 14, hierin oefenen we het schrijven van woorden
met het verkleinstukje -je of -tje, bijv. vestje of beertje.
Rekenen
Blok 3 is afgerond met de toets en we starten maandag met Blok 4. Hierin gaan we
o.a. verder met sommen t/m 100 op de getallenlijn (erbij en eraf). We oefenen met de tafels,
weten welke keersom bij een plaatje hoort.
Automatiseren van sommen t/m 20 en klokkijken met kwartieren, half uren en uren. En
geldsommen over betalen en terugkrijgen tot 100.
Rode mapjes
Volgende week krijgen de leerlingen de rode mapjes weer mee naar huis met daarin de
verschillende toetsen. Willen jullie deze na inzage weer meegeven naar school?

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 heeft eind vorige week de rekentoets gemaakt van blok 3 en heeft de afgelopen
dagen gewerkt aan de R-en/of H-bladen. Donderdag starten we met blok 4 en in les 1 en 2
maken de kinderen kennis met inhouds- en gewichtsmaten op verpakkingen.
Groep 6: De kinderen hebben in het begin van deze week de rekentoets van blok 3
gemaakt. Daarna zijn ze verder gegaan met de R- en/of H-bladen. Vrijdag beginnen we met
blok 4. De kinderen leren dan om breuken op de getallenlijn van 0-1 te plaatsen.
Spelling
Groep 5 is deze week bezig geweest met R- en/of H-bladen. Eind van de week volgt dan
het controledictee. Groep 6 heeft in het begin van de week het signaleringsdictee gemaakt
en is nu bezig met de R- en/of H-bladen.

Taal
Groep 5 en 6 maken deze week H- en/of R-bladen. Eind van deze week maken de kinderen
de controletoets.
Juf Aurora
Volgende week is de laatste week van juf Aurora bij ons op school en dinsdag dus haar
laatste dag in groep 5-6. We willen haar bedanken voor haar inzet en wensen haar natuurlijk
het allerbeste.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Toets rekenen
Blok 3 van rekenen zit er bijna op. Volgende week hebben de leerlingen van groep 7/8
hiervan een toets.
Bank in de klas
In de ‘Week van het Geld’ geven door heel Nederland bankmedewerkers gastlessen op
basisscholen. Hierbij gebruiken ze het educatieve spel Cash Quiz. Deze gastles bij ons op
wordt verzorgd door Evelien Vaartjes (moeder van Kim) en zal plaatsvinden op maandag 12
maart.
Reminder
Nog even ter herinnering: bij de oudergesprekken van groep 8 is het de bedoeling dat de
leerlingen zelf ook mee komen naar het gesprek.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

