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AGENDA (ALGEMEEN)
31 mei
31 mei
5 juni
7 juni
8 juni
25 en 26 juni

Schoolreisje groep 3 t/m 6;
Rijdende Popschool groep 7/8
Excursie waterdiertjes voor groep 1 en 2
Rijdende Popschool groep 5/6
Uiterste inleverdatum bestellijst worstenactie
Vrije dagen

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Laatste schooldag
In overleg met De Klister maken we de laatste planningen rond. Daar neemt meester Hans
aan het einde van dit schooljaar definitief afscheid van zijn werkzame leven als leerkracht.
De organisatie van de diverse festiviteiten proberen we nu goed op elkaar af te stemmen.
De laatste schooldag zal zijn op donderdag 19 juli. De exacte schooltijden zijn voor die dag
nog niet bekend. Dat betekent dat de leerlingen op vrijdag 20 juli vrij zijn. Dit heeft niet in de
jaarinfo gestaan en is dus een extra vrije dag. Mocht u tegen onoverkomelijk
opvangproblemen lopen, dan kunt u dat bij de leerkracht laten weten.
De schooltijden en het programma van deze laatste dag zullen zo spoedig mogelijk bekend
worden gemaakt.

NIEUWS ALGEMEEN

‘Vaderdag worstenactie' OV Het Kompas en OR De Klister
Alle oudste kinderen van een gezin van de beide scholen hebben
afgelopen maandag een brief en een bestellijst meegekregen. In de
bijlage zullen we de brief en de bestellijst ook nog toevoegen.

U helpt toch ook mee?!
Hoe meer verkochte worsten, hoe meer nieuwe boeken.... vraag ook
een buurman/- vrouw, vrienden en familie of ze worsten willen kopen
om onze scholen te steunen.
Geslaagde sportdag!
Vorige week vrijdag was het een drukte van belang op de sportvelden en in de sporthal.
Ongeveer 260 leerlingen waren sportief actief! Allerlei atletiek-, spel- en beweegonderdelen
waren uitgezet. Een prima georganiseerd geheel!
Bij dit soort evenementen kunnen we niet zonder hulp van ouders en/of andere mensen.
Dus namens de organisatiecommissie, team en leerlingen héél hartelijk dank! Ook

bedanken wij Astrid Witte van Witteborg sport voor het gebruik van de materialen in de
sporthal. Er waren vele hulpouders en ook hulp-beppes. Nogmaals dank!
Schoolreis groep 3 t/m 6
Morgen gaan we op schoolreis naar het attractiepark Duinen Zathe in Appelscha. De
leerlingen doen, morgenochtend op school, allemaal het schoolshirt aan, zodat ze duidelijk
herkenbaar zijn in het park.
Wie wil na afloop deze shirts voor ons wassen?
Het zou fijn zijn wanneer een aantal mensen zich aanbieden, het gaat namelijk om zo'n 65
shirtjes.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Voorstelling
Vandaag was het lokaal van groep 1 een echte theaterzaal. De kinderen van groep 1 en 2
presenteerden een voorstelling over de Sprookjesboom en de verjaardag van prinses
Assepoester. Assepoester wil de sprookjesbosbewoners trakteren op een stukje taart, maar
dan is opeens de taart en ook geitje Benjamin verdwenen….. Hoe kan een feest zonder taart
nu doorgaan? Dus moet iedereen op zoek naar geitje Benjamin en de taart. Net zo als in alle
sprookjes komt het ook deze keer helemaal goed.
Super gedaan, kinderen! Wij zijn trots op jullie!

De prachtige kleding konden we voor een schappelijk prijsje huren bij de familie Eringa.
Onze hartelijke dank hiervoor!
Nieuw thema
Met dit optreden kwam er ook een einde aan het thema sprookjes. De sprookjesboom gaat
verhuizen naar een andere school. Ons nieuwe thema zal zijn: Sloot en Plas.
Dinsdagmiddag 5 juni gaan we waterdiertjes zoeken. Gelukkig hebben we voldoende ouders
om te helpen. De organisatie van deze activiteit is in handen van NDCE Westerkwartier.
Willen de kleuters dinsdag laarzen meenemen naar school?

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Groep 4
Rekenen
Blok 5 is bijna afgerond, volgende week volgt de toets.
We zijn ook nog steeds druk bezig met het opzeggen van de tafels, Dit gaat goed, de
meeste leerlingen schieten al lekker op.

Volgende week maandag wordt de tafel van 2 herhaald. Dit betekent nu, dat de leerlingen
de tafel van 2 ook vlot door elkaar moeten kennen (dus 3 x 2 =, 7 x 2 =). Bovendien moet de
leerling weten welk sommetje bij een bepaald antwoord hoort (16 = . x 2, 8 = . x 2).
Spelling
We starten vrijdag met woordpakket 23. We leren hierbij woorden schrijven, die eindigen
op a, o, u.
(denk aan pinda, stro, menu) Je hoort achteraan een woord de /aa/, maar je schrijft a en zo
ook bij /oo/ en /uu/.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
We zijn begonnen met de laatste lessen van blok 5. De kinderen van groep 5 hebben deze
week geleerd welke lengtematen zij moeten gebruiken bij het meten van onder andere
voorwerpen en afstanden (km, m, dm of cm). Groep 6 is bezig geweest met kaartlezen en
afstanden berekenen, waarbij gewerkt werd op schaal. Beide groepen zullen begin volgende
week de toets maken.
Taal
Beide groepen zitten in de afrondende fase van blok 5. Gisteren hebben zij de
signaleringstoets gemaakt. Na deze toets werken we altijd aan remediërende of
herhalingsbladen, om nog wat extra te oefenen. Volgende week zullen de kinderen dan de
controletoets van blok 5 maken.
Spelling
Ook voor spelling zijn we bezig met het afronden van blok 5. De signaleringsdictees hebben
inmiddels plaatsgevonden. Nu gaan we extra oefenen voor het controledictee dat volgende
week zal worden afgenomen. Wellicht een goed moment om ook thuis de woordpakketten er
weer even bij te pakken: kan uw kind de spellingregels uitleggen en toepassen?
Rijdende Popschool
Helaas ging vanwege ziekte de workshop niet door. Dit zal nu plaats gaan vinden op
donderdag 7 juni.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Baron Von Münchhausen
Vanochtend is groep 7/8 bij de voorstelling van de Baron von Münchhausen in Marum
geweest. Erik van Dort en zijn geluidsman hebben er een leuke en grappige show van
gemaakt!

Huiswerk
Vrijdag 1 juni hebben beide groepen het signaleringsdictee van woordpakket 17, 18, 19 en
20. Thuis nog even oefenen dus!
Maandag 4 juni hebben de kinderen groep 7/8 een toets van de topografie van Afrika.
Rijdende Popschool
Morgen hebben wij de Rijdende Popschool in groep 7/8. De groep wordt in tweeën gesplitst
en gaan dan aan de slag met het maken van muziek. De kinderen hoeven hiervoor niets
extra’s mee te nemen van huis.
Afscheid groep 8
Voor het afscheid van groep 8 zijn we op dit moment aan het kijken hoe we dit gaan
vormgeven en welke momenten geschikt zijn. Uiterlijk maandag 4 juni ontvangen de ouders
van groep 8 hierover een e-mail.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

