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AGENDA (ALGEMEEN)
2 juli
6 juli
6 juli
9 t/m 13 juli
13 juli

Bosexcursie voor de groepen 3 en 4
ANWB Streetwise
Rapport mee
Facultatieve oudergesprekken
Groep 5 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Inschrijven facultatieve oudergesprekken
Vanaf vandaag hangen de roosters in de gang waarop u zich kunt inschrijven. Inschrijven
kan t/m 3 juli. Nadien ontvangt u nog een definitief rooster ter bevestiging.
Chromebooks
Er zijn 30 chromebooks aangeschaft als digitale leermiddelen voor de bovenbouw. Het ligt in
de lijn der verwachting om dat aantal volgend kalenderjaar uit te breiden. Chromebooks
hebben het voordeel van een ‘gewoon’ toetsenbord en een snelle verwerkingssnelheid. Het
is mogelijk om bijvoorbeeld de leerlingen in de bovenbouw de verwerking van rekenen en
spelling te laten maken op dit digitale leermiddel met behulp van de digitale versie van onze
huidige methoden.
De meerwaarde van digitale leermiddelen is :
-Leerlingen krijgen direct feedback of een opdracht goed gemaakt is of niet.
-De software onthoudt de gemaakte opdrachten van de leerlingen en kan de opgaven daar
op aanpassen.
-De leerkracht bespaart tijd doordat hij/zij niet hoeft na te kijken. De tijd kan daar meer
effectief worden ingezet in de voorbereiding van de lessen.
-De leerkracht krijgt een beter overzicht over de beheersing van de leerstof van de groep en
de individuele leerlingen.
De leerkrachten van de bovenbouw zullen gezamenlijk bekijken hoe ze deze middelen gaan
inzetten. Daarvan wordt u natuurlijk op de hoogte gebracht.
Extra vrije middag groep 5 t/m 8
Vrijdag 13 juli gaan de leerkrachten van groep 5 t/m 8 een begin maken met het zich
verdiepen in die digitale leermiddelen en -methode. Daarom hebben we voor de leerlingen
van groep 5 t/m 8 een extra vrije middag ingeroosterd. Mocht u door deze onverwachte vrije
middag problemen hebben met de opvang, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht.

NIEUWS ALGEMEEN
ANWB Streetwise komt vrijdag 6 juli op De Binding
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor
alle leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de
school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals

electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een
fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.

De vier onderdelen zijn:
• Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op
gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden,
veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.
• Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van
gevaarherkenning, veilig oversteken en de noodzaak van
gebruik van de autogordel in een autostoeltje.
• Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van
reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto
en het juiste gebruik van een veiligheidgordel.
• Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning,
fietsvaardigheden en fietsbeheersing.
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het
filmpje op de site.
http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige dag van maken!!

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Gevraagd
Wie heeft een parasol (met voet) over, of een luifel/partytent?
Niet wegdoen alstublieft; wij hebben er baat bij!
Tijdens deze hele warme mooie zomerdagen, zou dit ideaal zijn om een
schaduwplek boven onze zandbak te creëren, omdat ons kleuter plein volop
in de zon komt. Kunt u ons hieraan helpen?
Nieuw thema
Het is zomer! En dat betekent lekker buiten spelen, zonder jas naar buiten en buiten eten en
picknicken! De laatste weken werken we over de zomer waarbij het prentenboek “Een
perfecte picknick” centraal staat.
Het verhaal
Dat Eekhoorn en Mol beste vrienden zijn blijkt al in het begin van
dit verhaal. Op een dag willen ze gaan picknicken en Eekhoorn
vindt dat het de allerperfectste picknick ooit moet worden. Mol
vindt het allemaal prima. Met een tas vol lekkers gaan ze op pad
en Eekhoorn is van plan om de perfecte picknickplaats te vinden.
Het blijkt dat die plek nog niet zo makkelijk te vinden is. Als ze
dan eindelijk toch de perfecte plek hebben gevonden krijgt
Eekhoorn de schrik van zijn leven want de picknick lijkt de
allermislukste picknick ooit te worden. Gelukkig zijn er veel
behulpzame dieren. Perfect is de picknick misschien niet, maar
zeker wel gezellig.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
De tijd van de Cito-toetsen is voorbij, de kinderen hebben hard gewerkt. Op vrijdag 6 juli
krijgen ze het rapport mee.
Bosexcursie
Het is gelukt, we hebben voldoende vervoer, dus gaan we maandag a.s. op excursie naar
het bos in De Wilp. Wilt U rekening houden met kleding en schoeisel?
TIP Controleer na afloop op teken!

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert figuren (symmetrisch) spiegelen en leert de spiegellijn bepalen. Verder leren
de kinderen vermenigvuldigen en delen door 10. Groep 6 leert rekenen met grote getallen
en de kinderen maken hierbij gebruik van het HdDHTE-schema.
Taal
Groep 5 oefent het schrijven van een artikel. In groep 6 oefenen de kinderen figuurlijk
taalgebruik herkennen en gebruiken en leren de kinderen meer over verhalen met
een levensles.
Spelling
Beide groepen sluiten deze week woordpakket 22 af met een dictee en starten met
woordpakket 23. Voor groep 5 betekent dat dat zij verkleinwoorden gaan leren die eindigen
op –je, -pje en –etje. Het gaat om woorden als het barstje, het vormpje en het
ringetje. Groep 6 gaat in woordpakket 23 woorden schrijven die eindigen op teit, tijd en heid.
Hierbij kunt u denken aan woorden als actualiteit, reistijd en eerlijkheid.
Excursie 2 juli
Helaas kan de excursie van aanstaande maandag naar het bospad in De Wilp voor de
groepen 5-6 niet doorgaan: we hebben te weinig vervoer. De organisatie is hier inmiddels
van op de hoogte.
Rode mapje
Gelukkig hebben veel kinderen vandaag het rode mapje weer meegenomen naar school.
Willen de ouders die het nog niet meegegeven hebben, dit alsnog z.s.m. doen. Alvast
bedankt.
Uitnodiging van zwembad De Wettervlecke Surhuisterveen
Jarenlang was het traditie dat de midden-en bovenbouw van het Kompas op
maandagmiddag in de laatste schoolweek mee deed aan de zwemactiviteiten die elk
jaar worden georganiseerd door het zwembad in Surhuisterveen. Dit jaar willen
we weer graag meedoen en de kinderen zijn ook erg enthousiast. Het programma start in
het begin van de middag en de kinderen zijn rond 16.00 uur weer terug bij school. Voor de
meeste kinderen is dat geen probleem. Mocht het wel een probleem zijn, dan kunnen
we altijd in overleg regelen dat die kinderen eerder door de ouders bij het zwembad worden
opgehaald. In het diepe bad kunnen de kinderen deelnemen aan de wedstrijd, in het
ondiepe bad kan vrij worden gezwommen en op de zonneweide kunnen de kinderen
deelnemen aan allerlei spelletjes. We gaan op de fiets en we hebben enkele ouders nodig
die mee willen fietsen en die ook toezicht willen houden in het zwembad. Graag via de
mail opgeven bij juf Joke (j.blansjaar@quadraten.nl) of meester Hans
Peter (h.wieringa@quadraten.nl) . Juf Joke en meester Hans Peter gaan beide mee. Meer
informatie ontvangt u in de een na laatste week via de nieuwsbrief.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Pannenkoeken lunch
Op vrijdag 29 juni gaan we in groep 7/8 pannenkoeken eten tijdens de lunch. Er wordt
rekening gehouden met ongeveer 2 pannenkoeken. Lust je geen pannenkoeken of eet je
toch liever brood, dan mag je natuurlijk wel een boterhammetje meenemen. Neem je ook
een bord en bestek mee? En denkt iedereen aan de taken die we hadden verdeeld (wie
bakt de pannenkoeken en wie neemt beleg mee)? In de klas hangt een poster met alle
informatie.
Fiets mee!
Zoals u al hebt kunnen lezen doen wij op vrijdag 6 juli als school mee aan Streetwise.
Groep 7/8 doet het onderdeel ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en
fietsbeheersing. Hiervoor hebben alle kinderen deze dag een fiets nodig.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
VakantieBieb
E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de
zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om
te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor het hele gezin. De app is te
downloaden in de App Store en Google Play Store en is een zomercadeautje van de
Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel
uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books. Informatie kunt u vinden op
www.vakantiebieb.nl

