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AGENDA (ALGEMEEN)
16 maart
19 maart
19 maart
19 maart
21 maart
22 maart
28 maart
30 maart t/m 2 april
4 april
5 april
17 en 18 april
26 april

Juf Francisca afwezig, juf Tineke Sijbesma vervangt
Teamscholing; Alle leerlingen om 12.00 uur vrij
Juf Joke afwezig, juf Aurora vervangt
Proefles Hvo en Gvo voor leerlingen groep 5/6
Quadraten dag; alle leerlingen De Binding vrij
Voorstelling “Gekke Buren” voor groep 1 en 2
Grote Rekendag
Paasweekend
12.00 uur; Kijkje in de klas project “Lente in je achtertuin”
Voorstelling “Man met het stenen hart” voor groep 5 en 6
Eindtoets groep 8
Kick off Jeugdcultuurfonds; leerlingen groep 5 t/m 8 16.30-17.30 uur

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Quadratendag; 21 maart
Volgende week woensdag hebben alle leerkrachten van de nieuwe Stichting Quadraten een
gezamenlijke onderwijsdag en zijn alle leerlingen vrij. Deze dag staat voor de leerkrachten in
het teken van ontmoeting, kennismaking en delen van kennis en kunde. Op zo’n dag is het
mogelijk om andere collega’s te ontmoeten en te spreken. En de fusie heeft ervoor gezorgd
dat er zeer veel nieuwe collega’s zijn bijgekomen, dus vele handen zullen er worden
geschud.
De dag zal ook worden gevuld met allerlei workshops, verzorgd door eigen personeelsleden
van de Stichting. Ook van onze school zal iemand een workshop geven. Francisca Wolff zal
een presentatie geven over ‘beelddenkers’. Op deze manier leren ook de leerkrachten met
en van elkaar!
Voorstellingen cultuur
Ook dit jaar gaan alle leerlingen van Het Kompas naar een interactieve toneelvoorstelling,
georganiseerd door de cultuurwerkgroep Westerkwartier. Elke leeftijdsgroep heeft een eigen
voorstelling. Er worden door de eigen leerkrachten ook lessen rondom deze voorstellingen
gegeven. De voorstellingen zullen in de maanden maart, april en mei zijn. De groepen 1 en
2 bijten de spits af volgende week 22 maart.
HVO/GVO; proefles en inventarisatie in groep 5/6
Zoals u wellicht weet krijgen de leerlingen in groep 6 en 7 één keer per week een les over
levensbeschouwelijke vorming. Er is daarbij de keus tussen Hvo (humanistisch vormend
onderwijs) en Gvo (godsdienstig vormend onderwijs). In de komende periode zullen we de
ouders/verzorgers van leerlingen uit de huidige groepen 5/6 vragen om een keus te maken,
zodat we de organisatie voor komend schooljaar kunnen opstarten.
Komende maandag 19 maart zal er een proefles worden gegeven aan de groepen 5/6 over
HVO en GVO (humanistisch vormend onderwijs en godsdienstig vormend onderwijs). Dit

doen de leerkrachten Hvo en Gvo samen. Op deze manier krijgen de leerlingen een beeld
van wat de beide verschillende lessen inhouden. De ouders/verzorgers van de leerlingen
van groepen 5 en 6 krijgen maandag meer informatie toegezonden en een
inventarisatiebrief, zodat zij, eventueel samen met hun kind een keus kunnen maken.
Mocht u nu al nieuwsgierig zijn? Via de volgende link vindt u meer informatie; Wat is hvo en
gvo?
Personeel
Komende vrijdag komt juf Tineke invallen! Wij vinden het fijn dat zij er weer even is en ze
heeft heel veel zin om alle kinderen weer te zien.
Juf Joke is maandag afwezig en dan komt juf Aurora weer een dagje langs. Ook daar is het
fijn dat het een bekende leerkracht is, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten.
Muzikaal project; Kick off Jeugdcultuurfonds
Alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8, van zowel Het Kompas als De Klister, gaan een
bijdrage leveren aan de kick-off van het Jeugdcultuurfonds op donderdag 26 april (16.30 17.30 uur) in het Barontheater. De organisatie is in handen van gemeente Grootegast in
samenwerking met Stichting Muziekschool Grootegast.
De leerlingen van de groepen 5/6 gaan een lied instuderen en krijgen daarvoor een drietal
muzieklessen van Gerdien Kuipers.
De leerlingen van de groepen 7/8 gaan een muziektheater-voorstelling maken. Zij krijgen
daarvoor een zestal lessen van Saskia Broertjes.
Het betekent dat alle leerlingen van groepen 5 t/m 8 op donderdag 26 april ook
daadwerkelijk verwacht worden in het Barontheater. Het zal zijn van 16.30-17.30 uur.
Wellicht zullen de leerlingen iets eerder aanwezig moeten zijn. Die exacte tijden zullen later
volgen.
Ter compensatie zullen de leerlingen die dag om 12.00 uur vrij zijn.
Mocht uw kind(eren) door omstandigheden hier niet bij aanwezig kunnen zijn, wilt u dit dan
vòòr donderdag 29 maart doorgeven aan de leerkracht?

NIEUWS ALGEMEEN
Luizencontrole
In de groepen 3 en 5/6 zijn er hoofdluizen geconstateerd bij drie kinderen. Deze ouders zijn
op de hoogte gebracht.
Schoonmaakavond
Wat ontzettend fijn dat er afgelopen maandag schoongemaakt is door een aantal ouders.
Vooral in lastige hoeken, achter computers, bovenop kasten, lampen en randen was het
echt noodzakelijk. Elvira, Liesbeth, Tessa, Sonja, Suzanne, Angela, Jeltje, Ymkje, Amy en
de ouders van de ouderraad: Heel hartelijk dank!
Project 'Lente in je achtertuin!'
Op maandag 19 maart gaan we starten met het project 'Lente in je achtertuin'. In dit thema
staat de verandering van het klimaat centraal, de wateroverlast en welke oplossingen er zijn
om de problematiek aan te pakken. Kinderen worden zich bewust wat voor invloed het
handelen van de mens op ons klimaat heeft.
Maandagochtend wordt het project gezamenlijk met de Klister geopend.
Daarna worden in de dagen er na in de klassen gewerkt aan dit project.
Op woensdag 4 april is er voor de ouders van 12.00 uur tot 12.30 uur de gelegenheid om in
de klassen te kijken hoe er aan het project gewerkt is.

Grote Rekendag
Ook dit schooljaar doen wij weer mee met de Grote Rekendag. Dit is een dag voor alle
basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat
van rekenen.
En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan
sommen maken in je werkboek! De Grote Rekendag vindt dit jaar plaats op woensdag 28
maart en het thema van deze 16e editie is ‘De school als pakhuis’. De kinderen gaan
systematisch nadenken tijdens activiteiten zoals: inventariseren, stapelen, verplaatsen en
coderen
De leerlingen werken daarbij in verschillende leerstofdomeinen. Zo leren ze met coderingen
om plaatsaanduiding te voorzien van een specifieke code. Wanneer leerlingen nagaan
hoeveel dozen of containers in een bepaalde ruimte passen, passen ze meetvaardigheden
toe. Dat doen ze ook als ze handig tellen hoeveel dozen of doosjes op een bepaalde plek
staan of zouden kunnen passen. En de kinderen schematiseren, ordenen en modelleren om
verder greep op te krijgen op de situatie die zij aan het onderzoeken zijn. Het doel is
kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet
onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Voorstelling
Donderdag 22 maart gaan we naar Grootegast om de
voorstelling “Gekke Buren”, door Daniëlle van Dijk te bekijken.
De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige prentenboek
van Ingrid & Dieter Schubert en gaat over de nukkige en gierige
Kaat die op een ochtend ruw uit haar slaap wordt gewekt;
iemand maakt een hels kabaal met een hamer.
Nader onderzoek wijst uit dat een woest behaarde en bebaarde
kerel bezig is een huis te bouwen vlak naast het hare. Kaat is
niet bepaald blij met de komst van de nieuwe buurman Bram die
naar haar mening vooral goed is in luieren en rondhangen.
Als door een zware storm het gammele onderkomen van de
buurman de lucht invliegt, nodigt Kaat hem toch wat onwillig uit
in haar huisje. Bram stelt voor om soep te maken, maar Kaat is
absoluut niet van plan haar wintervoorraad met hem te delen. Dat blijkt ook niet nodig te zijn,
want Bram kan soep maken met alleen wat water en een hamer. Tenminste, dat zegt hij......
Zal het de buurman lukken om Kaat te ontdooien?
Gekke buren is een humoristische voorstelling waarin een gierig vrouwtje het uiteindelijk
moet afleggen tegen de vindingrijkheid van haar gemoedelijke buurman.
Letter b
In groep 2 wordt hard gewerkt over de lentebloemen en alle bloemen met een bloembol
worden geknutseld. Daarom hebben we vandaag de letter b van bloembol geleerd. De

letterdoosjes zijn weer mee naar huis. De kinderen konden al heel veel woorden bedenken,
dus zullen er ook vast weer veel spulletjes met de b mee terug komen.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 4
Spelling
Blok 4 woordpakket 13 t/m 16 is afgerond. We hebben inmiddels het signaleringsdictee
achter de rug. Volgende week staat het controledictee op de planning.
Taal
Ook bij taal is blok 4 klaar en zijn we bezig met de toetsing. Hierbij komen o.a. de
werkwoorden en de verkleinwoorden aan de orde.
Verhuisdozen
Op woensdag 28 maart hebben we op school De Grote Rekendag. Voor groep 4 hebben
we verhuisdozen nodig. Is er iemand die ons daaraan kan helpen?

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 gaat deze week beginnen met het kolomsgewijs aftrekken, oftewel
minsommen uitrekenen door ze onder elkaar te zetten. Verder leren de kinderen deze week
meer over de omkeereigenschap van de vermenigvuldiging.
Groep 6 gaat rekenen met geld en breuken. Een voorbeeldvraag hiervan is: 'Wat kost ¼
taart als een hele taart €8 kost?' Verder leren de kinderen meer over breuken als deel van
een hoeveelheid.
Taal
Groep 5 leert deze week onder andere signaalwoorden en verbanden herkennen in een
tekst.
Groep 6 leert verbanden herkennen en benoemen. Verder leren de kinderen de opbouw
van een informatieve tekst herkennen.
Spelling
Groep 5 heeft begin deze week woordpakket 14 afgesloten met een dictee. Nu zijn we bezig
met wp 15. In dit wp leren de kinderen meer woorden schrijven met –eeuw, - ieuw en –uw.
Het gaat om woorden als leeuwerik, nieuwsgierig(moeilijk!) en de zwaluw.
Groep 6 heeft wp 14 afgesloten met het dictee en gaat beginnen met wp 15. In dit
woordpakket leren kinderen woorden schrijven met ' (apostrof). Het betreft woorden
als 's ochtends, 't, zo'n en 's-Hertogenbosch. Vooral het schrijven van plaatsnamen als 'sGravenhage en 's-Hertogenbosch vindenkinderen vaak lastig. Thuis oefenen helpt!
Geschiedenis
De kinderen hebben het hoofdstuk 'Het kasteel' afgerond. Op maandag aanstaande, 19
maart, zal hierover een toets zijn. Iedereen heeft vorige week een samenvatting mee naar
huis gekregen om te leren.
Aardrijkskunde
Vandaag hebben we de toets gemaakt van thema 1 van het boek van groep 6.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Verhuisdozen
Op woensdag 28 maart hebben we op school De Grote Rekendag. Voor groep 7/8 hebben
we verhuisdozen nodig. Is er iemand die ons daaraan kan helpen?
Huiswerk
Op vrijdag 16 maart hebben de kinderen een toets van Engels.
Op dinsdag 20 maart hebben de kinderen een toets van geschiedenis van hoofdstuk 3.
Op woensdag 4 april leveren de kinderen de verslagen in van natuur.
Ambrasoft
Om ook thuis te kunnen oefenen met rekenen en taal kunnen de kinderen Ambrasoft
gebruiken. Dit is een programma waarin spelenderwijs zaken kunnen worden geoefend als
tafelsommen en andere reken basisvaardigheden. Zou iedereen thuis willen controleren of
de kinderen naar (nog) gebruik van kunnen maken? Zo niet, dan krijgen de kinderen van de
leerkracht een nieuwe activeringscode mee naar huis.
Aanmeldingen groep 8
Alle aanmeldingen voor het VO zijn vorige week verstuurd. Bedankt, ouders, dat alles keurig
op tijd is aangeleverd! Nu wachten we af. Rond mei neemt de nieuwe school contact op met
de ouders.
Geef kinderen de kans die ze verdienen
Vanaf maandag 19 maart gaan de kinderen van groep 7/8 van Het Kompas en van De
Klister gezamenlijk wekelijks een theateract repeteren. Dat heet: “Geef kinderen de kans die
ze verdienen.” Het optreden zal zijn op donderdag 26 april van 16:30 – 17:30 uur. Dit
project wordt georganiseerd door Gemeente Grootegast en het Jeugd Cultuur Fonds.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

