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AGENDA (ALGEMEEN)
6 juli
6 juli
9 t/m 13 juli
13 juli
19 juli
20 juli t/m 2 sept.

ANWB Streetwise
Rapport mee
Facultatieve oudergesprekken
Groep 5 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij
Laatste Schooldag; gewijzigde schooltijden
Zomervakantie

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Laatste schooldag donderdag 19 juli
Om 12.00 uur eten alle leerlingen van Het Kompas en De Klister gezamenlijk een broodje
knakworst op het schoolplein.
Om 12.30 uur zwaaien we gezamenlijk alle leerlingen van groepen 8 van beide scholen uit!
Om 13.00 uur zijn alle leerlingen vrij.
Bevestiging oudergesprekken
Aanstaande vrijdag krijgt u, indien u zich heeft opgegeven, een bevestiging van datum en
tijd voor het facultatieve oudergesprek volgende week.
Afscheid
Aan het einde van het schooljaar gaan we afscheid nemen van leerlingen en stagiaires.
Natuurlijk de leerlingen van groep 8:
Bram Agsteribbe
CSG Liudger
Annelieke de Haan
OSG Singelland
Lisa Jansen
OSG Singelland
Anouk Kolhek
OSG Singelland
Esmée Kolhek
OSG Singelland
Alwin Scholte
OSG Singelland
Jelle Snip
CSG Liudger
Moniek Snip
OSG Singelland
Tiemon Stienstra
OSG Singelland
Youri Stienstra
OSG Singelland
Ana Teixeira de Sousa
OSG Singelland
Sven Trouwborst
CSG Liudger
Sam vd Veen
OSG Singelland
Lindsey Wassenaar
OSG Singelland
Daarnaast gaan ook de volgende leerlingen de school verlaten:
Dylano Hondema;
Hij gaat naar SBO Sjalom in Drachten.
Yannick en Erwan Holt;
Zij gaan verhuizen naar Marum en gaan na de vakantie naar
Obs De Springplank.
Voor al deze schoolverlaters:
Héél veel succes en plezier op de volgende school!

Ook nemen we afscheid van twee stagiaires:
• Iris Daanje; Zij heeft het hele jaar op maandag en dinsdag stage gelopen in groep
1/2.
• Daniël Visscher; Hij heeft het hele jaar op de dinsdag stage gelopen bij de
gymlessen en heeft geholpen met de pleinspelen en sportevenementen.
We bedanken hen heel hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid. En wensen hen beiden
veel sterkte met hun verdere studie.

NIEUWS ALGEMEEN
Workshops Boomwhackers
Alle groepen en ook het team hebben een
muzikale workshop met Boomwhackers gehad
van vakleerkracht muziek Jeroen Oosterwijk.
Vandaag was er een korte presentatie op het
schoolplein. Erg fijn om te zien dat veel
ouders de moeite hebben genomen om even
te komen kijken!
Voor de leerlingen en teamleden was deze
workshop een inspirerende ervaring. We
hebben op school nu 3 sets Boomwhackers.
Het is dus zeker de bedoeling dat de
leerkrachten ze vaker gaan inzetten in de klas.
Vossenjacht
Op de laatste schooldag, donderdag 19 juli, hebben we onze traditionele vossenjacht,
waarbij de schoolverlaters de vossen zijn. Voor de begeleiding van de groepjes leerlingen
zoeken we ouders/opa’s of oma’s die het leuk lijkt om ’s ochtends te komen helpen.
Opgeven kan via de lijst in de hal of bij juf Feikje (f.devries@quadraten.nl )
Floralia hulp gevraagd
De floraliacommissie is al druk bezig met de voorbereidingen van ons jaarlijkse schoolfeest
in september. De datum van de Floralia 2018 is: vrijdag 28 september van 17.00 uur tot
19.30 uur. Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor het inpakken van de cadeautjes voor
de spelletjes. Maar ook op de dag zelf hebben we ouders/grootouders nodig voor het
klaarzetten van materialen en het begeleiden van de spelletjes. Opgeven kan via de
intekenlijst in de hal of via de mail f.devries@quadraten.nl Vele handen maken licht werk en
bovendien is het erg gezellig om met elkaar te werken aan dit grote schoolfeest voor de
leerlingen en hun familie en vrienden.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Wij werken nog over het thema picknicken. Daar past dit zomerse weer goed bij. Na het
oproepje in de nieuwsbrief van vorige week hebben wij al drie parasols tot onze beschikking.
Bedankt ouders van Boaz en Eline!

Schoonmaak
Aan het einde van het schooljaar willen we graag alle materialen
schoongemaakt hebben, zodat we in het nieuwe jaar lekker fris kunnen
starten. Veel dingen kunnen we samen met de kinderen in de klas doen,
maar we vragen ook uw hulp. De komende tijd zetten we zakken met
materiaal en verkleedkleding klaar, dit kunt u dan thuis schoonmaken.
Neemt u ook een zak mee? We willen de spullen wel graag voor de
zomervakantie terug.
Alvast hartelijk bedankt!!

NIEUWS UIT GROEP 3-4

Bosexcursie
Afgelopen maandag zijn we naar het "Slibsterbos" in De Wilp geweest. De
kinderen hebben met begeleiding van ouders natuuropdrachten gedaan.
Het was een geslaagde ochtend, waarbij de kinderen veel over de natuur te
weten zijn gekomen. De ouders en oma, die ons hebben geholpen, worden
bedankt!

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert dat elke deling het omgekeerde is van een vermenigvuldiging. Verder leren de
kinderen vermenigvuldigen bij het uitrekenen van oppervlakte. Groep 6 is maandag en
dinsdag bezig geweest met het rekenen met grote getallen uit krantenartikelen. Later in de
week gaan ook zij oppervlakte uitrekenen met de formule l x b.
Taal
Groep 5: De kinderen leren meer over de opbouw van een recept, de functie van
verwijswoorden in en tekst en ze leren de trappen van vergelijking herkennen en
gebruiken. In groep 6 leren de kinderen een menukaart herkennen en ze leren hoe een
uitnodiging is opgebouwd. Verder herhalen ze onregelmatige trappen van vergelijking.
Spelling
De kinderen hebben vorige week vrijdag woordpakket 23 mee naar huis gekregen om te
oefenen. Eind van de week volgt dan het dictee en tevens de introductie van woordpakket
24. In dat woordpakket leert groep 5 het hele werkwoord, de ik-vorm, jij-vorm en hij-/zij-vorm
schrijven. Het betreft werkwoorden als bonzen: ik bons, jij-/hij-/zij bonst en beloven: ik
beloof, jij-/hij-/zij belooft.
Groep 6 leert verkleinwoorden schrijven die eindigen op –kje. Het hier om woorden als het
leuninkje en het verrassinkje.
Streetwise
Vrijdag verzorgt de ANWB een leuke activiteit op het gebied van verkeer. Het is hiervoor
belangrijk dat de kinderen goed schoeisel dragen, dus geen slippers! De activiteit vindt
buiten plaats van 10.15 tot 11.45.

Workshop Boomwhackers
Dinsdag hebben de kinderen van groep 5/6 een workshop muziek gehad. Deze keer gingen
ze aan de slag met boomwhackers. Het resultaat hiervan was vandaag te zien en te horen in
een presentatie op het schoolplein.
Uitnodiging van zwembad De Wettervlecke Surhuisterveen
We hebben op dit moment 2 aanmeldingen voor begeleiding en toezicht. We hebben 4
personen nodig. Volgende week dinsdag (10 juli) nemen we de beslissing of deze activiteit
door kan gaan.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
USB stick mee
Alex Scholte, de vader van Alwin heeft tijdens het schoolkamp van groep 7/8 mooie
beeldopnames gemaakt. De bestanden, foto’s en een film van 30 min., zijn te groot om te
mailen. De kinderen kunnen alsnog een USB stick meenemen naar school zodat we de
bestanden op deze manier kunnen delen.
Fiets mee
Zoals u eerder 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.
Oudergesprekken groep 7
Volgende week worden de oudergesprekken gevoerd van groep 7. Het is de bedoeling dat
leerkracht, ouders én kinderen in gesprek gaan over de resultaten en doelen voor groep 8.
Afscheid groep 8
De ouders van groep 8 hebben deze week een e-mail gekregen over de opzet van het
afscheid van groep 8. De avond is op maandag 16 juli van 18:00 tot 21:00 uur. Er wordt
door de kinderen en de OV een barbecue georganiseerd. Om misverstanden te voorkomen:
Deze barbecue is bedoeld voor de leerlingen van groep 8 én de ouders (broertjes en
zusjes zijn niet uitgenodigd op deze avond).

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL
Oldewierdenloop
Zaterdag 7 juli is de 20 e editie van de Oldewierdenloop
Voor de jonge kinderen is er de kidsrun: Deze gaat over een afstand van 1 km. De
inschrijfkosten bedragen bij voorinschrijving slechts € 2,- en op de dag zelf € 3,-. Hiervoor
ontvangen de kinderen na afloop een medaille en een pakje drinken.
Voor de gevorderde lopende kinderen vanaf 10 jaar is er ook de mogelijkheid om mee te
doen aan de 6 km. Voor meer info over de inschrijving en het laatste nieuws over het
evenement kan gekeken worden op de website www.oldwierdenloop.nl

