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

Facultatieve oudergesprekken
Informeel inloopmoment voor onderbouwouders; 8.30-9.15 uur
Groep 5 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij
Afscheidsavond groep 8
Laatste Schooldag; alle leerlingen om 13.00 uur vrij
Zomervakantie

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Formatie 2018-2019
Groepsoverzicht OBS Het Kompas schooljaar 2018-2019
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*De dagindeling kan nog wijzigen na afloop overleg diverse scholen

Informatie onderbouw
De betrokken ouders van leerlingen uit groep 1 en 2 hebben vorige week een informatiebrief
ontvangen met daarin de overwegingen om te komen tot de verdeling. En met de verdeling

van de leerlingen over de groepen. Komende vrijdag is er een informeel inloopmoment voor
deze ouders voor eventuele vragen. Na de vakantie is er een informatiebijeenkomst.
We willen er nogmaals op wijzen dat de doelstellingen voor het onderwijs gelijk blijven.
Alleen de organisatie en werkwijze veranderen. Juist met de nieuwe werkwijze verwachten
we beter aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen.

NIEUWS ALGEMEEN
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.
Vossenjacht
Gelukkig hebben we al een aantal aanmeldingen, voor de begeleiding van een groepje
kinderen, maar nog niet genoeg. Wie kan donderdagochtend een uurtje helpen? Tijdstip van
± 9.30 tot 10.30 uur. Aanmelden kan via de lijst in de hal of via de mail
f.devries@quadraten.nl Ouders die zich hebben aangemeld, krijgen volgende week een
briefje met informatie.
Lezen in de vakantie
Na de zomervakantie ervaren leerkrachten regelmatig dat kinderen achteruit zijn gegaan in
hun leesvaardigheid. Dat is erg jammer, want het is demotiverend voor uw kind aan de start
van het nieuwe schooljaar.
Zo’n “leesdip” kan worden voorkomen als uw kind ook tijdens de vakantie blijft lezen.
• Een goede website om zelf geschikte boeken op te zoeken is www.jaapleest.nl . Op
die site bespreekt kinderboekenexpert Jaap Friso regelmatig nieuwe jeugdboeken.
Maar het belangrijkste is om uw kind vooral zelf een boek te laten kiezen dat niet te
moeilijk is. Zo zorgt u ervoor dat de leesmotivatie optimaal is en blijft.
• Uitgeverij Zwijsen heeft een leuke gratis actie met leesluikjes. De leesluikjes zijn te
vergelijken met een zomerse adventskalender, waarmee kinderen tijdens de vakantie
op een speelse manier met lezen bezig kunnen zijn
https://www.zwijsen.nl/inspiratie/leesluikjes-een-zomerse-adventskalender-voor-je-kind
Twee andere tips om het lezen tijdens de zomervakantie te bevorderen zijn:
• De Vakantiebieb-app: met deze app kunt u gedurende de zomermaanden gratis
een aantal boeken, ook kinderboeken, lezen op tablet of smartphone. Ook als u geen
lid bent van de bibliotheek. Dat scheelt ruimte in de koffer! U kunt de app
downloaden van 1 juli t/m 31 augustus (www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb). Zie
ook de link hieronder.
https://www.ontdekdebieb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/cadeautje--vakantiebieb.html
• Tijdschriften: lezen hoeft niet per se uit een boek te zijn. Lezen in tijdschriften en
strips betekent net zo goed leeskilometers maken. Veel tijdschriften hebben in de
zomermaanden bovendien dikke vakantieboeken voor extra veel lees- en doeplezier.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Wie wil er een nieuwe hoes maken voor het matrasje op onze
bank in de huishoek?
U kunt het laten weten aan juf Janine of juf Vera.

Streetwise
Afgelopen vrijdag hebben ook onze kleuters mee gedaan aan het ANWB programma
Streetwise . 's Ochtends vroeg werd in het speellokaal het een en ander klaargezet door de
instructeurs. Beide groepen hebben om de beurt een programma afgewerkt waarbij oefenen
met oversteken, het herkennen van verkeersgeluiden ( bijv. ambulance en politie) centraal
stonden. Daarnaast hebben we gesproken over het belang van het zitten in een autozitje en
het dragen van gordels. Een leerzame activiteit!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Zomerlezen voor ouder en kind
Het einde van het schooljaar is in zicht; de zomervakantie staat voor de deur. Heerlijk
natuurlijk, maar vaak lezen de kinderen in de zomervakantie minder dan normaal. Uit
onderzoek is gebleken, dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een
terugval in leesontwikkeling hebben. Hoe voorkom je die zomerdip? Door in de
zomervakantie samen met je kind regelmatig te lezen. Liefst iedere dag een minuut of tien.
Wat kan er gelezen worden? Alles wat uw kind leuk vindt, kunt u samen lezen. Natuurlijk
kunt u gewoon boeken lezen, maar denk ook eens aan een folder van een pretpark of
dierentuin waar jullie naar toe gaan. En ook strips, vakantieboeken en kindertijdschriften zijn
leuk om te lezen. Kortom, het maakt niet uit wat uw kind leest, als het maar leest! Als uw
kind regelmatig leest in de vakantie, zal de leesontwikkeling niet stagneren en wellicht zelfs
vooruit gaan. En lezen wordt nog leuker als je het samen doet!
Rode mapje groep 4
In de loop van volgende week krijgen de leerlingen weer het rode mapje mee naar huis. Alle
gemaakte methodetoetsen van rekenen en spelling zitten er dan in. Willen jullie deze
toetsen eruit halen en het mapje leeg weer mee naar school geven?
Komend schooljaar kunnen de toetsen van groep 5 er dan in worden verzameld.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 leert deze week rekenen met getallen boven de duizend, met behulp van het
DHTE-schema. Ook leren zij een berekening maken aan de hand van een tarieflijst. Groep
6 leert tijd meten in minuten en seconden en leert daarbij tijden vergelijken.
Taal
Groep 5 oefent het schrijven van een recept. Hierna herhalen zij de belangrijkste
onderwerpen uit dit blok. Groep 6 herhaalt enkele belangrijke onderdelen uit dit blok. Beide
groepen maken donderdag de signaleringstoets.
Spelling
In beide groepen werken we nog aan 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. Na het afronden van dit woordpakket zijn alle woordpakketten
van dit jaar aan de orde geweest.
Streetwise
We hebben afgelopen vrijdag een leuke activiteit gedaan op het gebied van verkeer. De
leerlingen kregen veel informatie over veiligheid in het verkeer. Ze kennen nu begrippen als
remweg en reactietijd. ANWB-medewerkster Annelied nodigde alle kinderen een voor een
uit in de testauto. Zodra de rijdende auto werd afgevlagd, mochten de kinderen zo hard als

ze konden op het speciale rempedaal trappen op de bijrijdersplaats. Donderdag krijgen de
kinderen een vragenlijstje mee naar huis. Misschien leuk om samen met uw kind in te vullen
en jullie kennis op het gebied van verkeer te testen. Veel plezier!
Activiteit zwembad De Wettervlecke Surhuisterveen
We hebben op dit moment net voldoende aanmeldingen om het bezoek aan het zwembad
op maandagmiddag 16 juli aanstaande door te kunnen laten gaan. We
verzamelen om 12.20 uur op het plein en we vetrekken dan op de fiets naar het zwembad
in Surhuisterveen. De kinderen hebben allemaal een rugzak bij zich met daarin
zwemspullen, handdoek en eventueel badhanddoek. Verder is het waarschijnlijk
handig/noodzakelijk om zonnebrandcrème mee te geven. De kinderen mogen een flesje
drinken meenemen (geen koolzuurhoudende drankjes!), iets om te eten en eventueel wat
geld voor bijvoorbeeld een ijsje. Maximaal 2 euro. Rond 16.00 uur verwachten we weer
terug te zijn bij school. Vooralsnog lijken weersvooruitzichten gunstig.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Einde schooljaar quiz
Vrijdag 13 juli zijn de kinderen om 12:00 uur vrij. ’s Ochtends wordt er een circuit uitgevoerd
met de kleuters en later gaan we een grote quiz spelen in groep 7/8. Hiervoor hebben de
kinderen een telefoon nodig. De quiz wordt namelijk gespeeld via Kahoot. We begrijpen dat
niet iedereen een telefoon heeft of deze mee naar school mag nemen. De kinderen die dat
wel mogen zien we graag tegemoet zodat we in groepjes de quiz kunnen gaan spelen.
Afscheid groep 8
Maandag 16 juli is het dan zover: de kinderen van groep 8 nemen afscheid van de
basisschoolperiode. Alle ouders en kinderen van groep 8 zijn uitgenodigd van 18:00 tot
21:00 uur. Ook de ouders worden dus verwacht bij de barbecue vanaf 18:00 uur.
We hebben in de klas besproken dat elke leerling iets meeneemt die avond: frisdrank,
salades, toetjes, etc. Helaas heeft nog niet iedereen iets opgeschreven op de lijst. Willen de
ouders ook thuis eens kijken wat er voor lekkers kan worden meegenomen naar de
barbecue?
Vossenjacht groep 8
In de klas zijn we al druk bezig met het bedenken van de vossen. Een aantal kinderen weet
al hoe ze verkleed gaan en hebben hun spullen daarvoor al geregeld. Dit is nog niet bij
iedereen het geval. Het is wel belangrijk dat iedereen op donderdag 19 juli een keuze heeft
gemaakt en zijn / haar spullen heeft meegenomen.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

