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AGENDA (ALGEMEEN)
25 mei
30 mei
30 mei
30 mei
31 mei
31 mei
25 en 26 juni

Sportdag
Voorstelling “Baron van Münchhausen” 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
Vrije dagen

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Parkeeroverlast
In de feestweek is het parkeerterrein aan de noordkant van de school in beslag genomen
door kermisattracties. Dat betekent dat we de parkeerplaatsen aan die kant niet kunnen
gebruiken. Daardoor zal er meer drukte zijn in de kiss and ride –zône aan de zuidkant. We
vragen iedereen zoveel mogelijk de auto te parkeren op het terreintje bij de voetbalvelden
aan de andere kant van de weg of bij de Poiesz. Of, nog beter, uw kind(eren) niet te brengen
met de auto.
Informatie-avond Vernieuwend Onderwijs Quadraten
Stichting Quadraten heeft het initiatief genomen om een school op te zetten met een
vernieuwend onderwijsconcept, het Nautilus College. De stichting wil graag alle
belangstellenden uitnodigen op de informatie-avond op dinsdag 5 juni in zaal Balk te
Zuidhorn. U krijgt de brochure met verdere informatie bij deze Nieuwsbrief meegestuurd.
Formatie 2018-2019
We zijn druk bezig met de formatie voor het komende schooljaar. De groepenindeling en de
toedeling van de leerkrachten wordt gezamenlijk met het team bepaald. Daarna zal dat
overzicht naar de MR gaan ter goedkeuring. We hopen binnenkort meer informatie te
kunnen verschaffen.
We weten al wel dat juf Laura heeft aangegeven haar werkzaamheden anders te willen gaan
indelen. Dat betekent dat ze gedeeltelijk in de flexpool werkzaam zal zijn en nog een
gedeelte hier bij ons op Het Kompas. We vinden het jammer, maar respecteren natuurlijk
haar keuze en zijn blij dat ze nog gedeeltelijk op school zal blijven.
Hoofdluiscontrole
Er is hoofdluiscontrole geweest. We kunnen zeggen dat er een enkele leerling was waarbij
hoofdluis is geconstateerd. De betrokken ouders zijn op de hoogte gebracht.

NIEUWS ALGEMEEN
Vooraankondiging 'worstenactie' OV Het Kompas en OR De Klister
Binnenkort, in de loop naar Vaderdag, wordt er een worstenactie georganiseerd. De
opbrengst zal besteed worden aan nieuwe boeken voor in de gezamenlijke bibliotheek.
Uw oudste kind krijgt binnenkort een bestelformulier mee. We hopen natuurlijk op een grote
opbrengst!
De school in zomerse sferen
Vandaag is de school weer helemaal voorzien van zomerse
aankleding. Het ziet er prachtig ui!
Bedankt Claudia, Mattie en Amy!
Sportdag vrijdag 25 mei
Op vrijdag 25 mei is er sportdag. Groep 1,2 en 3 gaan deze ochtend spellen doen in de
sporthal.
Gelukkig hebben wij voldoende hulpouders voor het klaarzetten en het begeleiden van
spellen. Hartelijk dank hiervoor!
We zouden het fijn vinden als de ouders die begeleiden ook kunnen helpen met het
opruimen na afloop.
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.
De kinderen nemen hun pauzehap (eten en drinken) in hun tas mee naar de sporthal en
hebben tijdens de spelochtend een pauzemoment.
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.
Sportdag groepen 4 t/m 8
Komende vrijdag houden we de sportdag. Deze ochtend staat in het teken van atletiek. We
gaan Vortexen(een soort speerwerpen, maar dan met een kunststof pluim), hordenlopen,
sprinten, balwerpen en kogelstoten. We sluiten de ochtend af met een estafettegroepsloop.
We beginnen 's ochtends eerst in de klas en we gaan daarna richting de sportvelden. De
groepen 4 en 5 van de Klister en van het Kompas vormen dan gemengde teams en zij gaan
sporten op het eerste veld(hoofdveld) naast de sporthal. Bij ieder team is een begeleider.
De groepen 6, 7 en 8 van de Klister en van het Kompas zijn ook ingedeeld in gemengde
teams. Zij gaan sporten op het tweede sportveld. De leerlingen van groep 8 zijn de
aanvoerders van hun team. Uiterlijk om 12 uur is de sportdag afgelopen. De leerlingen van
groep 4 kunnen door de ouders opgehaald worden van het sportveld. De leerlingen van
de groepen 5 t/m 8 gaan terug naar school.
De weersverwachting voor vrijdag lijkt goed, maar het is belangrijk om de kleding en
schoeisel af te stemmen op het weer en natuurlijk op het sporten. De kinderen nemen 's
ochtends gewoon een pauzehap mee en drinken. Voor extra drinken wordt gezorgd. De
groepen 5 t/m 8 gaan tussen de middag –net als anders- in de klas eten en moeten dus
gewoon hun lunch meenemen.

De ouders die zich hebben opgegeven voor begeleiding van groepjes en/of
sportonderdelen (bij de groepen 4 t/m 8) verwachten we om 8.15 uur bij de kantine in
de sporthal voor nadere instructie.
Ouders en belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom om de kinderen aan te
moedigen bij de sportactiviteiten! We hopen op een mooie, sportieve ochtend!

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Voorstelling “Sprookjesboom”
Wij zijn al erg druk met het oefenen van de voorstelling. De rollen zijn verdeeld en we zingen
de liedjes heel vaak. De kinderen, die een stukje tekst mogen zeggen, proberen dit uit het
hoofd te leren. Het gaat al best goed en we hebben gelukkig nog een week om te oefenen.
In groep 1 zijn sneeuwwitje en de zeven dwergen gevouwen en we verven
roodkapje en de wolf. Wat een spannende verhalen! De verhaaltjes worden
nagespeeld in de kring en we zingen natuurlijk het lied: 'Zeg roodkapje waar
ga je heen.'
In groep 2 heeft iedereen Klein Duimpje geverfd, zijn er snoephuisjes met
echt snoep gemaakt en gaan we ook nog Roodkapje en de wolf plakken. Bij
de inloop zijn er prachtige muiltjes van Assepoester gemaakt.

Ondertussen worden er heel veel sprookjes voorgelezen, soms spannend…. Maar we weten
nu ook dat de sprookjes altijd goed aflopen. En ze leefden nog lang en gelukkig…….

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Kikkervisjes
Een tijdje terug heeft Dion een potje met kikkerdril
meegenomen. Verschillende leerlingen hebben geholpen om de
omstandigheden voor de ontwikkeling tot kikker zo gunstig mogelijk
te maken. En het is gelukt! Eerst hadden we kikkervisjes en ten
slotte hadden we kleine kikkertjes in onze aquariumbak. Tys heeft ze
meegenomen om ze in een sloot vrij te laten.

Spelling in groep 4
We hebben woordpakket 21 afgesloten en starten nu met het volgende woordpakket (22).
Hier worden opnieuw woorden geoefend, die eindigen op een -d bijv. het lied of het bad.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert deze week een standpunt bepalen in ruimtelijke situatie. Groep 6 is aan het
begin van deze week bezig geweest met handig rekenen. Ze hebben geleerd dat je een
lastige keersom vaak gemakkelijk kunt uitrekenen door de getallen te verdubbelen en te
halveren. Zo wordt 2 x 16 dan 4 x 8 en 5 x 14 wordt 10 x 7. Bij het oplossen van
deelsommen kun je ook handig rekenen. Een som als 64 : 4 kan je veranderen in 32 : 2. Bij
deelsommen moet je dan dus beide getallen door hetzelfde getal delen. Misschien goed om
thuis eens na te vragen of uw kind dit allemaal heeft begrepen en goed kan
uitleggen. Woensdag krijgen alle kinderen van groep 6 les 20 mee als huiswerk. U bent
dan in de gelegenheid om samen met uw kinderen te kijken naar dergelijke sommen en de
oplossing daarvan. Maandag aanstaande moet het dan ingeleverd worden.
Taal
In Groep 5 hebben de kinderen geleerd voegwoorden te herkennen en te gebruiken. Ook
kunnen ze persoonsvorm en onderwerp herkennen in samengestelde zinnen. Eind deze
week en begin volgende week leren de kinderen hoe ze een verhaal moeten
schrijven. Groep 6 leert meer over het herkennen en gebruiken van persoonlijke
voornaamwoorden. Verder leren de kinderen hoe ze een beschrijving moeten maken. Beide
groepen komen aan het einde van blok 5 en medio volgende week volgt dan de
signaleringstoets.
Spelling
Beide groepen hebben dinsdag woordpakket 20 mee naar huis gekregen. 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. Beide groepen sluiten blok 5 af met woordpakket 20 en dat betekent dat midden
volgende week het signaleringsdictee wordt afgenomen. Zoals altijd krijgen de leerlingen dat
mee naar huis en krijgt u thuis een indruk van de spellingsvaardigheid van uw kind m.b.t.
de spellingscategorieën die zijn aangeboden in de woordpakketten 17, 18, 19 en 20.
Rijdende popschool
Op woensdag 30 mei komt de Rijdende Popschool bij ons op school en krijgen de
leerlingen van groep 5/6 muziekles. De muziekschool komt naar de scholen toe met alle
spullen die nodig zijn, om muziek te maken. Meer informatie is te vinden op:
https://derijdendepopschool.nl/

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Bericht van juf Laura
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal ik minder dagen werkzaam zijn op Het Kompas. Ik
ga 2 dagen werken in groep 7/8, de 3 overige dagen worden ingevuld door meester Hans
Peter.
Voorstelling “Baron van Münchhausen”
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. Het vervoer is geregeld. Dank daarvoor! Willen de ouders die rijden
op woensdag om 8:55 uur uiterlijk op school zijn?

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

