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AGENDA (ALGEMEEN)
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

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
Extra info rond de kick-off Jeugdcultuurfonds (gr. 5 t/m 8)
De gemeente heeft de organisatie rond dit evenement. Er hebben ons ouders benaderd die
aangaven het jammer te vinden dat ze niet mochten komen kijken.
Er blijkt nu toch wel enige ruimte over te blijven voor ouders. Daarom ontvangt u in een
aparte mail een extra informatiebrief hierover.
De koers; Quadraten op weg naar 2025
He bestuur van Quadraten is bezig om te bekijken welke koers er uitgezet gaat worden voor
het onderwijs in de komende jaren. Hierbij betrekken ze diverse partijen; leerkrachten,
directeuren, ouders, leerlingen, besturen van verenigingen, kerken, maatschappelijke
instellingen enz. Hiervoor zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld
onderstaand leerlingenparlement en een belanghebbendenbijeenkomst.
Leerlingenparlement
Op dinsdag 15 mei wordt er een leerlingparlement georganiseerd op het kantoor van
Quadraten in Grootegast. Elke school is uitgenodigd om een leerling te sturen die daarbij
mag aansluiten. Deze 35 leerlingengaan met elkaar in gesprek over “Wat vind jij belangrijk
om te leren?”. Wie onze school gaat vertegenwoordigen wordt nog bekeken.
Belanghebbendenbijeenkomst
Op woensdag 23 mei zal er een bijeenkomst plaatsvinden waarbij vertegenwoordigers zijn
uitgenodigd vanuit allerlei geledingen en instanties. Bijvoorbeeld; vanuit de school zal 1
leerkracht, 1 MR-lid en de directeur erbij aanwezig zijn. Op deze wijze wordt er input
gevraagd vanuit de belanghebbenden. Voor onze school gaan we nog nader bepalen in
team en MR wie daar mee naar toe gaan.

NIEUWS ALGEMEEN
Koningsontbijt
Afgelopen vrijdag hebben we genoten van een heerlijk Koningsontbijt. De ouders die
geholpen hebben, willen we hierbij hartelijk bedanken.
Schoolreisje groep 3 t/m 6
Voor het schoolreisje van groep 3 t/m 6 op donderdag 31 mei zijn wij nog op zoek naar
enkele ouders die willen rijden en een groepje willen begeleiden.
U kunt zich aanmelden via de mail: g.uithof@quadraten.nl , g.vanderstouwe@quadraten.nl
of h.wieringa@quadraten.nl
In de nieuwsbrief van woensdag 16 mei wordt de definitieve indeling bekend gemaakt.
Floralia
Op 28 september organiseren we ons jaarlijkse Floraliafeest. Hiervoor hebben we nog wel
hulp nodig. Lijkt het u leuk om mee te helpen bij de organisatie van dit gezellige schoolfeest,
dan kunt u zich aanmelden bij juf Feikje (f.devries@quadraten.nl )
Wij wensen iedereen een

NIEUWS UIT GROEP 1-2
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?
Het vervoer is geregeld. We gaan er een mooie dag van maken!

Thema
Deze week sluiten we het thema “Dino's” af. Er is de afgelopen weken enthousiast gewerkt
over deze grote beesten. De foto’s kunnen binnenkort op de website bekeken worden.
Aanstaande vrijdag is het Koningsdag, daar zullen we ook nog aandacht aan besteden.
Na de meivakantie gaan we werken over het thema “Sprookjes”. Misschien hebben jullie
wel leuk speelgoed of verkleedkleren die hierbij passen? Denk er maar even over na, maar
volgende week eerst maar lekker genieten van de vakantie!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Toetsen in groep 4
Na de vakantie staan er toetsen op het programma voor taal en spelling.
Bij taal gaat het o.a. over woordenschat, werkwoorden, zinsdelen, samenstellingen en
zelfstandige naamwoorden.
Bij spelling gaat het controledictee over de woordpakketten 17 t/m 20.
Maar eerst...... genieten van een weekje vakantie, veel plezier!

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
In Groep 5 leren de kinderen aftrekken van getallen tot en met 1000.
Groep 6 oefent met het cijferend aftrekken van rechts naar links, zonder hulpsommen.
Taal
De kinderen van groep 5 oefenen het herkennen en gebruiken van onderwerp en de
persoonsvorm.
In groep 6 leren de kinderen zinsdelen in een zin herkennen.
Spelling
Groep 5 heeft wp 17 afgesloten met het dictee en is deze week begonnen met wp 18. In dit
woordpakket leren de kinderen het hele werkwoord, de stam en de ik-vorm schrijven. Het
gaat bijvoorbeeld om kluiven(hele ww) - kluiv(stam) - kluif(ik-vorm) en bloeden(hele ww)
- bloed(stam) en bloed(ik-vorm).
Groep 6 heeft begin van deze week wp 17 afgerond met een dictee. In wp 18 leren ze
woorden schrijven waarin je zj en zju hoort, maar g en ge schrijft. Woorden
als origineel, het genie, het genre en de lekkage.
Excursie
De weidevogelexcursie van afgelopen vrijdag was een groot succes.
Onder geweldige weersomstandigheden gingen we met alle 31 kinderen en alle begeleiders
het weiland in om te gaan zoeken naar nesten met eieren. Eerst kregen we in de schuur van
een boerderij uitleg van Herman de Heer. Hij is bioloog en als vrijwilliger verbonden aan
NDCE. Na zijn uitleg reden we met de auto's een stuk door het land.
Daarna werd er een stuk draad uitgerold en werden alle kinderen en
begeleiders verdeeld over de lengte van die draad. Iedereen pakte vervolgens de draad op
en zo gingen we rustig lopend in linie door het weiland, ondertussen aandachtig speurend in
graspolletjes.
Het eerste nest werd al snel gevonden door de vader van Yannick, daarna was het de beurt
aan de vader van Bas. De nesten daarna werden gevonden door Sem, Kim en Nynke. Het
waren allemaal nesten met eieren van kieviten, met uitzondering van die van Nynke. Zij
vond -heel bijzonder- het nest en de eieren van een tureluur. Van Herman de Heer en zijn
twee helpers kregen de kinderen na afloop welgemeende complimenten over hun inzet en

voorbeeldig gedrag. Goed gedaan jongens en meisjes! Ouders, nogmaals bedankt dat jullie
wilden en konden rijden. Foto's zijn te vinden op de website van Het Kompas.
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. De kinderen zijn 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.
Meivakantie
We wensen iedereen een fijne meivakantie.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
JCF
De puntjes zijn op de i gezet afgelopen maandag; de generale repetitie zit erop.
Morgenmiddag zijn de kinderen om 12:00 uur vrij en verzamelt iedereen om 17:00 uur
buiten bij het Barontheater. De voorstelling begint rond 17:25 uur.
Herdenking 4 mei
Op 4 mei is er vanuit het dorpsbelang weer een herdenking georganiseerd op het kerkhof in
Opende. Dit jaar is er vanuit groep 7/8 niemand die een gedicht wil voordragen tijdens dit
moment. Van De Klister is er wel een aantal leerlingen die een gedicht voordraagt.
Bevrijdingsdag
Groep 7/8 heeft iedereen in het kader van de WO II een
drietal wensvlinders gemaakt. Deze vlinders worden op
het bevrijdingsfestival in Groningen vanuit de lucht
losgelaten over het festivalterrein. Op iedere vlinder staat
een persoonlijke wens van de kinderen geschreven.
Schoolkamp
Wilt u erom denken om uiterlijk morgen de €10,- in te leveren voor het schoolkamp? Ook is
morgen de laatste dag om broodbeleg op school in te leveren zodat we dat kunnen
inpakken.
BankBattle 16 mei
In een race tegen de klok gaan op woensdag 16 mei voor het dertiende achtereen volgende
jaar ruim 1.500 basisscholen uit het werkgebied van circa 60 lokale Rabobanken met elkaar
de strijd aan voor wat betreft hun parate kennis en computervaardigheden. Bijzonderheid
daarbij is dat gebruik van internetverbindingen het mogelijk maakt om per klas actief deel te
nemen vanuit het eigen klas- c.q. Computerlokaal. Het succesvol afronden van BankBattle
vereist tactiek, strategie en vooral klassikaal samenspel. Alle deelnemende klassen starten
met het uitvoeren van praktijkopdrachten en het beantwoorden van vragen. Deze hebben
betrekking op o.a. schoolvakken, muziek, computers, techniek, radio, televisie en internet.
Uiteindelijk resulteert dit na ongeveer anderhalf uur hard werken in een geheime kluiscode
die toegang geeft tot de eindopdracht. De klas die het geheel als eerste weet te volbrengen
is winnaar.

Tipi’s
Een aantal kinderen in groep 7/8 heeft tipi’s gemaakt.
Geen echte natuurlijk, maar deze kunnen worden
gebruikt als houdertje voor een ledlampje. Gezellig
voor in de woonkamer!
Meivakantie
Wij wensen iedereen een fijne meivakantie toe!
Hopelijk wordt het mooi weer, zodat we nog mooi even
conditie kunnen opbouwen voor de fietstocht van
maandag 7 mei…!

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
Jeugdvolleybal
Hallo,
Wij zijn het jeugd team van de volleybalvereniging VVDSO. Wij zijn nog op zoek naar
nieuwe jeugdleden jongens of meisjes.
Lijkt het jou leuk of wil je gewoon een keer mee doen om te proberen? Kom dan op dinsdag
middag van 16:00-17:00 uur een keer met ons mee trainen in de sporthal De Veste.
Vanaf dinsdag 8-5 kan je een keer komen mee doen.
Voor meer informatie kun je terecht op de site: www.vvdso.nl
Hartelijke groeten van de jeugd en hun leiders.

