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AGENDA (ALGEMEEN)
20 april
25 april
26 april
27 april t/m 6 mei
7,8,9 mei
9 mei
9 mei
10 en 11 mei
14 mei
14 mei
21 mei
25 mei
30 mei
31 mei
31 mei

Koningsontbijt
Schoolfotograaf
Kick off Jeugdcultuurfonds; leerlingen groep 5 t/m 8
Let op….gewijzigde schooltijden voor deze leerlingen!
Meivakantie
Kamp groep 7/8
Juf Aurora in groep 5/6
Schoolreisje groep 1 en 2; Sanjes Fertier
Hemelvaart weekend
Hoofdluiscontrole
Voorstelling “Papierazzi” voor groep 3 en 4
Pinksterweekend
Sportdag
Voorstelling “Baron van Munchhausen” voor groep 7 en 8
Schoolreisje groep 3 t/m 6;
Rijdende Popschool groep 7/8

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Kickoff jeugdcultuurfonds….donderdag 26 april…gewijzigde schooltijden…
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zijn druk aan het oefenen voor deze kickoff op
donderdag 26 april. De lessen zijn goed verzorgd en we zien het als een meerwaarde voor
de leerlingen om hieraan mee te mogen doen. Ze krijgen een aantal muzikale- en dramalessen van professionals.
Op donderdag 26 april zijn de leerlingen van groep 5 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij. De leerlingen
van groep 5/6 worden om 15.30 uur verwacht in het Barontheater. Er zal dan nog even
gerepeteerd worden. De leerlingen van groep 7/8 worden om 17.00 uur bij het Barontheater
verwacht. Zoals eerder gemeld zien we deze kickoff als een verplichte activiteit van school
en verwachten daar dan ook alle leerlingen. Mocht uw kind(eren) vanwege omstandigheden
hier niet bij aanwezig kunnen zijn, dan vragen we u contact op te nemen met de leerkracht.
De kickoff is voor allerlei genodigden vanuit provincie, gemeente en instellingen. Dat
betekent dat er (helaas) geen ruimte is voor belangstellende ouders. We zullen proberen om
er een opname van te (laten) maken, zodat u er achteraf toch iets van meekrijgt. Mocht er
een ouder zijn die daarin iets voor ons kan betekenen, dan horen we dat graag. U kunt dan
contact zoeken met Tamara de Haan (06-46561059).

NIEUWS ALGEMEEN

Koningsontbijt
Vrijdag gaan we gezellig samen ontbijten op school. Denkt u er aan dat de kinderen vrijdag
een bord, bestek en beker meenemen?
Schoolfotograaf
As woensdag 25 april komt de fotograaf (Schoolbeeld uit Groningen,
https://www.schoolbeeld.nl ) op school.
We beginnen met het maken van de foto’s van de broertjes/zusjes. Omdat met mooi weer
de foto’s buiten op het plein worden genomen, bent u vanaf 08.30 welkom hiervoor.
Eventueel kan dit ook rond 12:30, hiervoor dient u zich wel apart aan te melden per
mail: vanzanten.claudia@gmail.com.
Het bekijken en bestellen van de foto’s gebeurt geheel digitaal en via de fotograaf. Na
ongeveer drie weken zullen er inlogkaarten worden meegegeven. Deze zijn voorzien van
een persoonlijke code en wachtwoord, zodat een ieder alleen zijn of haar foto’s kan zien en
eventueel bestellen.
Rapporten inleveren
Willen de leerlingen hun rapporten, voorzien van handtekening, weer inleveren bij hun
leerkracht?

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom op school!
Elena Dijkema en Sil Bosgra zijn al enkele weken aan het meedraaien in groep 1.
Het gaat erg goed en heel toevallig worden zij allebei op 23 april 4 jaar !
Op dinsdag 24 april komen beiden definitief bij ons in de groep.
Sil en Elena, wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe op "Het Kompas".
Schoolreisje
Op woensdag 9 mei a.s. gaan de kleuters op schoolreisje. We
gaan, ook dit jaar, naar speelpark Sanjesfertier in De
Westereen. Sanjesfertier is een speeltuin, waar je zowel binnen
als buiten kan spelen. Informatie kunt u vinden op:
www.sanjesfertier.nl
We vertrekken even na 8.30 uur vanaf school en zijn rond 13.00
uur weer terug.
Voor het eten en drinken wordt gezorgd, dus de kinderen hoeven
niets mee te nemen.
Het is verstandig om uw kind deze dag lekker gemakkelijke speelkleding te laten dragen.
Alle kinderen krijgen op school het blauwe school t- shirt aan, met Kompaslogo. Wie wil
deze shirts na afloop voor ons wassen? Wilt u aan ons doorgeven als uw kind wagenziek
is, of een allergie of dieet heeft?
We hebben nog een paar ouders, met auto’s, nodig voor de begeleiding. Wie het leuk lijkt
om mee te gaan, kan dit doorgeven aan Vera, Janine of Feikje.
Thema dinosaurussen
In beide groepen wordt nog druk gewerkt over dinosaurussen. We
knutselen, lezen boeken, doen spelletjes en zingen liedjes over
dino’s. In de gang worden er hele grote dinosaurussen gemaakt
van verschillende maten rollen.

En in groep 2 zijn wel hele bijzondere dinosaurussen gemaakt!

Volgende week werken we nog even door over de dinosaurussen, maar we gaan ook een
“geheim werkje” maken…..

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Buiten werken
In verband met het mooie weer, hebben groep 3 en 4 de schrijfles
buiten gedaan. Tot slot hebben ze gezamenlijk een groot schilderij
gemaakt, zie foto's op onze website.

Groep 4
Rode mapjes
Deze week hebben de leerlingen de rode mapjes met daarin de laatste toetsen
meegekregen. Graag na inzage weer mee naar school.
Rekenen
We zijn druk bezig met de tafels t/m 5. Meerdere leerlingen hebben het rijtje op het databord
al vol geplakt met stickers bij de tafel van 1 t/m 5. Maar er zijn ook nog veel lege vakjes.

Oefent U thuis ook? Via Ambrasoft kan er thuis ook geoefend worden met TafelTalent. Op
school vinden de kinderen dit erg leuk om te doen.
Spelling
Vandaag zijn we gestart met woordpakket 20. De leerlingen leren woorden schrijven met ei,
ij, au(w) en ou(w). Dit zijn zogenaamde "onthoudwoorden" -> Je moet onthouden (een
plaatje maken in je hoofd) hoe je ze schrijft.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 gaat rekenen met geld. Zij moeten geldbedragen schattend optellen. Ook gaan zij
aan de slag met inhoudsmaten: liter, centiliter en milliliter.
Groep 6 leert rekenen met breuken in verschillende deelsituaties en ze oefenen met het
cijferend aftrekken van rechts naar links, zonder hulpsommen.
Taal
De kinderen van groep 5 leren een informatieve tekst samenvatten in een schema. Daarna
leren zij wat het onderwerp en de persoonsvorm zijn.
Groep 6 leert verbanden in een tekst herkennen. Ook leren de kinderen zinsdelen in een zin
herkennen.
Spelling
Beide groepen hebben blok 4 afgerond met het controledictee en zijn gestart met een nieuw
woordpakket, woordpakket 17 van blok 5.
Voor groep 5 gaat het om woorden met ou(w) en au(w). Het verschil tussen deze klanken
hoor je niet, dus is het belangrijk om de woorden goed te onthouden. Hoe vaker je een
woord ziet, hoe beter je deze onthoudt, dus het zou erg helpen als dit thuis geoefend wordt.
Groep 6 start met het schrijven van werkwoorden in de verleden tijd. Hierbij speelt 't
Kofschip een hoofdrol (alleen bij zwakke werkwoorden). Aandachtspunt is het verschil
tussen de stam (= hele werkwoord – -en) en de ik-vorm.
Muziek
Op 26 april vindt de Kick Off van het Jeugdcultuurfonds plaats in het BaronTheater. Het is de
bedoeling dat de kinderen van groep 5/6 van het Kompas en de Klister dan samen een lied
ten gehore brengen. Er is gekozen voor het lied 'Hier word ik gelukkig van', gezongen door
Kinderen voor Kinderen. Dit lied wordt op de dinsdagen geoefend met een muziekdocent.
Misschien leuk om samen met uw kind thuis te oefenen? Het liedje kunt u vinden via deze
link: https://www.youtube.com/watch?v=vg6-pXe3l5I De kinderen moeten het lied namelijk
uit hun hoofd leren. Het klinkt nu al prachtig, dus alvast een compliment voor alle kinderen
voor hun inzet!
De kinderen zijn die dag (donderdag 26 april) om 12.00 uur vrij. Zij worden dan 's middags
om 15.30 uur verwacht in Het Barontheater. Daar wordt dan eerst het lied gerepeteerd onder
leiding van juf Gerdien en Lineke Elzinga op piano. Het optreden zal dan plaatsvinden om
16.30 uur.
Excursie
De weidevogelexcursie van aanstaande vrijdag (20 april), gaat door. We hebben gelukkig
genoeg ouders die willen rijden. Vrijdagmiddag vertrekken we om 12.15 uur van school en
we hopen rond 14.15 uur weer bij school terug te zijn. De kinderen moeten allemaal een
plastic zak/draagtas meenemen met daarin hun laarzen (eventueel oude schoenen). Op de
locatie trekken de kinderen de laarzen aan en na afloop gaan de vieze laarzen in de zak/tas
en worden de schoenen weer aangetrokken. Zo houden we de auto's netjes!

Rode mapje
Aanstaande vrijdag, 20 april, krijgen de kinderen het rode mapje weer mee naar huis. In het
mapje zitten nieuwe toetsen, namelijk de rekentoets van blok 4 en het controledictee van
blok 4 van spelling. Hopelijk bent u in de gelegenheid de resultaten met uw kind te bekijken.
Maandag 23 april willen we graag het mapje met inhoud weer terugzien op school.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Kamp
De kinderen (en ouders van groep 7/8 ontvangen deze week per mail de laatste
informatiebrief over het schoolkamp met o.a. een checklist.
Spelling
Groep 7 gaat deze periode aan de slag met:
Het voltooid deelwoord van zwakke en sterke werkwoorden (WP17)
Woorden schrijven met ch en cht (WP 18)
Franse en Engelse leenwoorden (WP 19)
Woorden schrijven met een trema (WP 20)
Groep 8 gaat deze periode aan de slag met:
Het voltooid deelwoord van werkwoorden met ge-, be- ver-, her- en ont- (WP 17)
Afkortingen (WP 18)
Samenstellingen (WP 19)
Franse, Engelse en Duitse leenwoorden (WP 20)
JCF
Op donderdag 26 april is het zover: de uitvoering van het JCF theaterstuk. De avond begint
om 16:30 uur, maar de kinderen van groep 7/8 zijn om 17:25 uur aan de beurt. De kinderen
verzamelen om 17:00 uur bij de ingang van het Barontheater. Deze tijd wordt
gecompenseerd met een vrije middag. De kinderen zijn deze dag dus om 12:00 uur vrij van
school.
Voorstelling “Baron van Munchhausen”
Op woensdag 30 mei gaat groep 7/8 naar de voorstelling “Baron van Munchhausen”. Deze
zal opgevoerd worden op basisschool De Bron in Marum. Het start om 9:30 uur en zal
eindigen om 10:20 uur. Ouders die willen rijden mogen zich melden via de app bij Natasja
Dijksterhuis: 0640321677. Voor de ouders die rijden is er ook een plekje om te komen
kijken.
Rijdende popschool
Op donderdag 31 mei komt de Rijdende Popschool bij ons op school. Bij De Rijdende
Popschool krijgen kinderen van groep 7/8 muziekles in een bandje. Om mee te doen met De
Rijdende Popschool hoef je geen instrument te kunnen bespelen en je hoeft ook niets te
huren of kopen. De muziekschool komt naar de dorpen toe met alle spullen die nodig zijn,
zoals instrumenten, versterkers, microfoons en een zanginstallatie. De bedoeling van de
Rijdende Popschool is om het maken van muziek voor zoveel mogelijk kinderen, jongeren
en volwassenen toegankelijk te maken. In de bandjes wordt vooral popmuziek gemaakt,
waarbij de liedjes door de kinderen uitgekozen worden, in overleg met de bandcoach.
Voor meer informatie, kijk op: https://derijdendepopschool.nl/

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

