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AGENDA (ALGEMEEN)
21 mei
25 mei
30 mei
30 mei
30 mei
31 mei
31 mei

Lang Pinksterweekend (leerlingen vrij)
Sportdag
Voorstelling “Baron van Munchhausen” voor groep 7 en 8
Rijdende Popschool groep 5/6
Voorstelling “Sprookjesboom” door groep 1 en 2 (11.30 uur)
Schoolreisje groep 3 t/m 6;
Rijdende Popschool groep 7/8

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Schoolfotograaf
In de maand april is de schoolfotograaf geweest. U kunt online de resultaten bekijken en
bestellingen doen. Bekijkt u het rustig, want er zijn vele bestelmogelijkheden! Afgelopen
maandag hebben de leerlingen een kaartje meegekregen met daarop de instructies.
We willen u nogmaals wijzen op het feit dat de Oudervereniging in het komend schooljaar
(en de schooljaren daarna) direct aan het begin deze schoolfotograaf opnieuw zal laten
komen.
Dit zal dan zijn op 19 september.
Dit jaar is gekozen voor een nieuwe schoolfotograaf, Schoolbeeld. Kristi en John werken
altijd met z'n tweeën & met een geautomatiseerd systeem en daarom verliep de ochtend
heel soepel en rustig.
Bij elke nieuwe samenwerking is het even zoeken naar de wensen en mogelijkheden aan
beide kanten, daarom nemen we als Oudervereniging graag eventuele (+ en -) feedback
en/of wensen mee voor de volgende foto in september. Uw reactie kunt u sturen
naar: vanzanten.claudia@gmail.com, vermeld daarbij duidelijk uw naam en naam van uw
kind(eren).
Mooi resultaat op de eindtoets!
De leerlingen van groep 8 hebben in april de eindtoets Iep gemaakt. Gisteren hebben we de
uitslagen binnen gekregen. We zijn blij en tevreden met het resultaat! Het landelijk
gemiddelde is een score van 81 (gemiddelde van alle groep 8 leerlingen) en groep 8 van Het
Kompas heeft een score van 83,8. Een prima score dus.Voor de school is deze score
belangrijk. De Onderwijsinspectie kijkt naar de behaalde eindscore en of deze in lijn is met
de uitgesproken verwachtingen. Alle leerlingen hebben minimaal een score behaald
passend bij het gegeven schooladvies in februari 2018. Bij beide aspecten heeft Het
Kompas het dan ook prima gedaan!
Een compliment aan de leerlingen èn alle leekrachten!
Belanghebbendenbijeenkomst Quadraten 23 mei
Stichting Quadraten organiseert een bijeenkomst om met allerlei partijen te praten over de
koers van het onderwijs naar de toekomst. Daar zijn verenigingen en maatschappelijke

organisaties voor uitgenodigd. Vanuit Het Kompas gaan Wietske Pool (oudergeleding MR),
Gerda vd Stouwe (leerkracht) en Tamara de Haan (directeur).

NIEUWS ALGEMEEN
Sportdag vrijdag 25 mei
Op vrijdag 25 mei is er sportdag. Groep 1,2 en 3 gaan deze ochtend spellen doen in de
sporthal.
Op donderdagavond 24 mei om 21.00 uur moeten deze spellen worden klaargezet. Welke
sterke moeders of vaders kunnen ons hierbij helpen? U kunt zich hiervoor opgeven op een
lijst in de hal.
Ook hebben wij, voor alle groepen, nog hulp nodig voor het begeleiden van groepjes
kinderen op de sportdag zelf. U kunt zich hiervoor ook opgeven op een lijst in de hal of bij de
leerkrachten. Alvast bedankt!
Sportdagprogramma groep 1, 2 en 3 op vrijdag 25 mei 2018
Hieronder ziet u het programma voor groep 1,2 en 3 voor deze ochtend:
08.30 – 09.20 uur: programma in eigen klas
09.20 uur:
lopen de leerlingen naar de sporthal en kleden de leerlingen zich om.
09.30 uur:
start sportdag
11.50 uur:
ijsje in de kantine
12.00 uur:
einde sportdag
Ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 1, 2 en 3 halen de leerlingen op bij
de sporthal.
Ouders en belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom om de kinderen aan te
moedigen bij de sportactiviteiten! We hopen op een mooie, sportieve ochtend!
Bij mooi weer kunnen de kinderen vast in sportkleding naar school komen. Zij mogen
sportschoenen mee nemen, maar ze mogen ook op blote voeten in de sporthal.
Schoolreis groep 3, 4, 5 en 6
Op donderdag 31 mei gaan we op schoolreis naar Duinenzathe in Appelscha (uitnodiging
voor de leerlingen volgt).
We hadden gelukkig veel aanmeldingen voor vervoer/begeleiding voor deze schoolreis.
Maar dat betekent helaas, dat we ook een aantal ouders moeten teleurstellen.
De ouders, die meegaan ontvangen via de mail bericht met verdere info.
Floralia
De Floraliacommissie is alweer bezig met de voorbereidingen van dit mooie schoolfeest.
Het Floraliafeest zal worden gehouden op vrijdag 28 september. De commissie kan het
echter niet alleen….. Wie is bereid om mee te helpen met de voorbereidingen of kan helpen
op de feestdag zelf? U kunt zich aanmelden bij juf Feikje f.devries@quadraten.nl

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Thema sprookjes
Wij werken over het thema Sprookjes. In groep 1 zijn wij bezig met het verhaal van
Sneeuwwitje. Van vouwblaadjes wordt Sneeuwwitje geknutseld en hierbij worden natuurlijk
ook de zeven dwergen geplakt. In groep 2 is vandaag de letter w van wolf aangeboden.
Ook zijn wij de liedjes aan het oefenen voor de voorstelling. De kinderen zijn enthousiast!
Ouders zijn woensdag 30 mei, om 11.30 uur van harte welkom om te komen kijken.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Voorstelling "Papierazzi"
Afgelopen maandag zijn we naar een voorstelling in Marum geweest. Het verhaal werd
verteld door één speler. Deze werkte met grote vellen wit papier, die het decor vormden. De
personages en hun leefwereld kwamen terplekke uit de rollen papier tevoorschijn. De speler
tekende op het papier, sneed er vormen uit, vouwde het, scheurde het en belichtte het.
De kinderen hebben met verbazing gekeken naar deze bijzondere voorstelling.
De ouders, die voor het vervoer hebben gezorgd, worden hartelijk bedankt.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert analoge en digitale tijdsaanduidingen kennen en ermee rekenen. Dit is ook
thuis snel en simpel te oefenen. Groep 6leert handig vermenigvuldigen en delen.
Taal
Zowel groep 5 als groep 6 is gestart in een nieuw hoofdstuk. In groep 5 leren de kinderen
voegwoorden herkennen en gebruiken. Groep 6 leert de opbouw van een raadsel
herkennen.
Spelling
Beide groepen starten komende week met een nieuw woordpakket. Woordpakket 20 staat
voor groep 5 in het teken van samenstellingen met een woord dat eindigt op een t of d.
Voorbeelden hiervan zijn houthakker en hardloper. Voor groep 6 gaat woordpakket 20 over
woorden die eindigen op tie. Voorbeelden hiervan zijn operatie en installatie.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
IEP toets groep 8
Alle kinderen van groep 8 hebben vandaag hun IEP uitslagen meer naar huis gekregen.
Wanneer de score lager is uitgevallen dan het schooladvies, dan kan een gesprek met
elkaar worden geregeld om te kijken naar de eventuele oorzaken, maar zal het advies niet
naar beneden worden bijgesteld. Mocht de score hoger zijn, dan volgt er ook een gesprek
en kan het advies eventueel naar boven aangepast worden. Het vervolgonderwijs is dan
verplicht om de leerling in een hogere stroom te plaatsen. In deze gesprekken gaat het maar
om één ding: alles draait om het goed plaatsen van de leerling op het voortgezet onderwijs,

dus een niveau dat past bij de leerling, zowel qua cognitieve mogelijkheden als
werkhouding, motivatie en andere belangrijke factoren.

Bericht van dames uit groep 8
Wij hebben op de koningsmarkt in Surhuisterveen
gestaan voor Kika. Wij hebben in totaal bijna €40,opgehaald dat gaat natuurlijk geheel naar Kika
toe! Het was heel erg gezellig en we hebben veel
plezier gehad. Wij willen alle mensen bedanken
die ons hebben geholpen of langs zijn gekomen.
Groetjes: Moniek, Lisa en Annelieke

BankBattle
Vanochtend hebben wij meegedaan aan de BankBattle van de Rabobank. We waren
verdeeld in 2 teams: groep 7 en groep 8. Wie weet hebben we een prijs in de wacht
gesleept!

Leerlingenparlement Quadraten
Salima van Zanten uit groep 7 is op dinsdag 15 mei naar het
hoofdkantoor van Quadraten geweest als afgevaardigde van Het
Kompas voor het leerlingenparlement. Dit is een initiatief van de
stichting geweest om kinderen mee te laten denken over de koers
die we gaan inslaan de komende periode. Wat vinden leerlingen
belangrijk?
Er wordt door een professioneel team een film gemaakt van deze
bijeenkomst. Deze zal tzt ook op school worden bekeken en via een
link ook te bekijken door andere belangstellenden.

Gastspreker WO II
Op vrijdagmiddag 18 mei krijgen wij een gastspreker op bezoek. Samen met zijn dochter
komt hij vertellen over de tijd dat Grootegast bezet was door de Duitsers tijdens de WO II.
Dit sluit mooi aan bij het thema van geschiedenis en bij omgevingsonderwijs.
Schoolkamp
Op de website van de school staat alvast een aantal foto’s van het schoolkamp. Onder kopje
groep 7/8 staan ook 2 stukjes over het kamp die geschreven zijn door Julian (gr. 7) en
Anouk (gr. 8).

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
Feestweek Opende
Het is bijna weer zo ver, vanaf woensdag 23 mei t/m zondag 27 mei vindt de jaarlijkse
feestweek in Opende weer plaats.
Woensdagmiddag 23 mei:
We beginnen we met een verrassingsmiddag voor de jeugd vanaf groep 1 t/m groep 8. Tijd:
14.00 - 16.00 uur.
Locatie: De Veste.
Donderdagmiddag 24 mei:
De traditionele vossenjacht.
Tijd: 14.30 uur
Locatie: Inschrijving bij de feesttent in groepjes van 4 tot 6 personen.
Vrijdagmiddag 25 mei:
Coolkidsparty voor alle kinderen van 3 t/m 12 jaar.
Tijd: 15 - 17 uur
Locatie: De feesttent.
Bunkertocht

