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AGENDA (ALGEMEEN)
12 maart
12 maart
19 maart
21 maart
22 maart
30 maart- 2 april

Luizencontrole
Schoonmaakavond alle groepen; vanaf 19.00 uur
Teamscholing; Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Quadraten dag; alle leerlingen De Binding vrij
Voorstelling “Gekke Buren” voor groep 1 en 2
Paasweekend

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Aftrap flessenactie Kika!
Vandaag hebben we de aftrap
gedaan voor de flessenactie ten
behoeve van Kika. Hartverwarmend
hoeveel flessen er al zijn. En we zijn
nog maar nèt begonnen. Nog de
hele maand maart gaat de actie
door. Flessen inzamelen, klusjes
doen, cake verkopen, alles mag!
Hoofdluis
Een ouder in groep 4 en een ouder in groep 5 hebben hoofdluis geconstateerd bij hun kind.
Maandag 12 maart zal er een schoolbrede controle zijn.

NIEUWS ALGEMEEN
Schoonmaakavond
Op maandag 12 maart organiseren we weer een schoonmaakavond, vanaf 19.00 uur. We
hebben al een aantal aanmeldingen, maar kunnen altijd nog hulp gebruiken. Wilt u zelf een
emmer en doeken meenemen?
Nieuwe mailadressen
Nu de fusie een feit is, hebben alle medewerkers en scholen een nieuw mailadres gekregen.
Hierbij krijgt u de belangrijkste mailadressen van Het Kompas.
Leerkrachten:
Laura Bijkerk;
l.bijkerk@quadraten.nl
Hans Peter Wieringa; h.wieringa@quadraten.nl
Joke Blansjaar;
j.blansjaar@quadraten.nl
Gerda vd Stouwe;
g.vanderstouwe@quadraten.nl
Grietje Uithof;
g.uithof@quadraten.nl
Feikje de Vries;
f.devries@quadraten.nl
Vera de Vries;
v.devries@quadraten.nl
Janine Wijkstra;
j.wijkstra@quadraten.nl

Onderwijs ondersteunend personeel: Francisca Wolff;
Jolanda Lap;
Kees vd Molen;
Intern begeleider:
Alje Slagter;
Directeur:
Tamara de Haan;

f.wolff@quadraten.nl
j.lap@quadraten.nl
c.vandermolen@quadraten.nl
ib-hetkompas@quadraten.nl
directie-hetkompas@quadraten.nl

Algemeen:

kompas@quadraten.nl

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Bijna lente!
Na een weekje uitrusten zijn we weer begonnen. Hoewel het vorige week nog echt winter
was en veel kinderen hebben kunnen schaatsen en sleeën op natuurijs, starten wij deze
week rustig op met het thema 'lente'. In groep 1 zijn al een paar kuikentjes geknutseld en
mooie bloemen geknipt.

In groep 2 werken we deze week we over de sneeuwklokjes en de krokussen
en weten we hoe de lentebloemen uit een bolletje groeien.
Klikklakboekje
Deze week hebben de kinderen van groep 2 een klikklakboekje gekregen. In dit boekje
zitten alle letters die de kinderen kennen. De letters zijn los te bewegen en zo ontdekken de
kinderen dat ze woordjes kunnen maken en deze ook kunnen lezen.
Voor de vakantie hadden wij in groep 1 vetbollen gemaakt en in de vakantie kregen
we deze foto met ' kleuterpraat' van Ferdy Zuur. Hij had tegen zijn moeder gezegd:
We hebben een rookworstje bij het voer!
Vandaag hebben we nog eens de vogelnamen herhaald: pimpelmees, koolmees, merel en
roodborstje en het liedje gezongen over ´roodborstje tikt tegen het raam tik tik tik´

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 4
Rekenen
We zijn druk bezig met klok kijken, maar oh wat is dat soms lastig! We kennen inmiddels de
hele, de halve uren en de kwartieren. Nu richten we ons op: 10 voor, 5 over, 10 voor half, 5
over half. Maar ook, "Hoe laat is het over 5 minuten?"
Veel kinderen kunnen nog wel wat extra oefening gebruiken. Vandaar het verzoek om hier
ook thuis mee te oefenen!
Tafels
Voor maandag 12 maart staat de tafel van 2 op het programma. Het doel is: de tafel van
2 binnen 30 seconden kunnen opzeggen.
Spelling
Opnieuw een woordpakket met de "stomme e". Woordpakket 16 gaat over woorden die
beginnen met be-, ge-, ver- en te-. Dit is al weer het laatste woordpakket van blok 4, dus in
de loop van volgende week volgt het signaleringsdictee over woordpakket 13, 14, 15 en 16.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Nieuwe leerling
Afgelopen maandag is Remco Lap begonnen in groep 5. We wensen hem veel plezier en
succes op onze school en in onze klas.
Rekenen
Groep 5 gaat deze week aan de slag met het vermenigvuldigen met getallen boven de 10.
Hierbij kunt u denken aan sommen als 9x12= . Deze sommen worden gesplitst
in 9x10= en 9x2= en worden vervolgens bij elkaar opgeteld. Ook gaat deze groep beginnen
met het kolomsgewijs aftrekken, oftewel minsommen uitrekenen door ze onder elkaar te
zetten.
Groep 6 gaat oefenen met de digitale tijd. Centraal in deze lessen
staan vertrektijden en aankomsttijden van de trein. Ook gaan de
leerlingen rekenen met geld en breuken. Een voorbeeldvraag hiervan is: 'Wat kost ¼ taart
als een hele taart €8 kost?'
Taal
Groep 5 leert wat de tegenwoordige tijd (t.t.) en verleden tijd (v.t.) is. Lastige werkwoorden
zijn werkwoorden die compleet veranderen, zoals ik ben - ik was en hij loopt - hij liep.
Ook gaan de kinderen oefenen hoe een samenvatting geschreven moet worden.
Groep 6 gaat aan de slag met het herkennen en gebruiken van het onderwerp in een zin.
Het onderwerp in een zin kun je vinden door een vraagzin te maken die begint met wie/wat,
gevolgd door de persoonsvorm en de rest van de zin. Voorbeeldzin: Het meisje koopt een
ijsje op de markt. Vraagzin: Wie koopt een ijsje op de markt? Antwoord: Het meisje. Ook
leren de kinderen deze week een instructietekst schrijven.
Spelling
Groep 5 is net gestart met een nieuw woordpakket, woordpakket 14. De komende lessen
oefenen de leerlingen meer woorden schrijven met de letterzetter (bakker, komkommer) en
letterrover (tomaat, beker).
Groep 6 start deze week ook met woordpakket 14. Dit woordpakket staat in het teken van
woorden die

eindigen op -lijk en –ig, zoals pijnlijk en veertig. Je hoort in deze woorden '-luk' en '-ug',
maar dit schrijf je niet, omdat de klemtoon niet op dit deel van het woord valt.
Geschiedenis
De kinderen hebben het hoofdstuk 'Het kasteel' bijna afgerond. Op maandag 19
maart zal hierover een toets zijn. Inmiddels heeft iedereen een samenvatting mee naar huis
gekregen om te leren.
Aardrijkskunde
Deze week ronden we thema 1 af van het boek van groep 6. De
kinderen krijgen donderdag een samenvatting mee om thuis te leren. Volgende week
woensdag, 14 maart, hebben hier dan een toets over.
Schoonmaakavond
Helaas hebben wij in de bovenbouw nog geen aanmeldingen gehad
voor de schoonmaakavond die gepland staat op 12 maart. Zou u hier nog over na willen
denken?

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Toetsen
Op maandag 12 maart heeft groep 7/8 een toets over de topografie van Oost-Europa.
Op vrijdag 16 maart hebben ze een toets van Engels.
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 uit groep 6) en zal plaatsvinden op
maandag 12 maart.
Kamp
Denkt u nog even aan het briefje voor de inventarisering van hulp voor het schoolkamp?
Deze worden ingeleverd op maandag 12 maart.
Rekenen
Deze week zijn beide groepen begonnen aan blok 4 van rekenen. Komende periode gaan
we in groep 7 met name aandacht besteden aan:
 Plussommen onder elkaar met meerdere overschrijdingen
 Minsommen onder elkaar met meerder overschrijdingen
 Grote keersommen onder elkaar
 Grote deelsommen met rest
 Plussommen met breuken
 Percentages uitrekenen van een bepaald bedrag
 Inhoud berekenen in dm3 / liters
 Het aflezen van lijngrafieken
In groep 8 gaan we aan de slag met:
 Romeinse cijfers
 Grote keersommen onder elkaar
 Vermenigvuldigen met kommagetallen
 Plus, min, keer en deelsommen met breuken
 Berekenen van kortingsbedragen in procenten
 Berekenen van goedkoopste premie per kwartaal, per halfjaar, per jaar, etc.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

