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AGENDA (ALGEMEEN)
19 juli
20 juli t/m 2 sept.
3 september
11 september
13 september
28 september

Laatste Schooldag; alle leerlingen om 13.00 uur vrij
Zomervakantie
Start nieuw schooljaar; eerste schooldag
Informatieavond groep 1,2,3
Schoolfotograaf
Floraliafeest

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Bijna vakantie…
De zomervakantie staat voor de deur. Nog even dit en nog even dat…..er is altijd nog wat.
We kunnen terugkijken op een goed schooljaar, waarin door iedereen hard gewerkt is. Vele
leuke activiteiten, samen geleerd, gewerkt en gespeeld. Voor het nieuwe jaar staat al weer
veel in de steigers en kijken we al weer met enthousiasme vooruit.
Maar eerst ….tijd voor welverdiende rust en ontspanning! We zien elkaar uitgerust en
opgefrist weer in september. Een fijne vakantie!
Schoolverlatende leerlingen èn ouders
Niet alleen leerlingen, maar ook sommige ouders nemen afscheid van Obs Het Kompas. Na
jarenlange verbondenheid met de school is het dan toch voorbij als het (laatste) kind van
school gaat. Namens alle leerkrachten en leerlingen wil ik deze ouders bedanken voor hun
inzet en betrokkenheid bij de school!
Informatieboekje
De laatste zaken worden nog aangepast in het jaarlijkse informatieboekje. U krijgt dat aan
het begin van het nieuwe schooljaar.
Rooster gymnastiek
We hebben volgend schooljaar op 1 ochtend ruimte voor een vakleerkracht gymnastiek.
Echter is de invulling daarvan nog niet zo eenvoudig. Dat betekent dat het gymrooster nog
niet klaar is. U krijgt dat direct aan het begin van het schooljaar.
Vakantie en margedagen 18-19
U heeft van ons al eerder het vakantierooster ontvangen. Hierbij ontvangt u ook de
ingeplande margedagen voor het volgende schooljaar.
Vakantie

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie en meivakantie
(incl.Koningsdag en bevrijdingsdag)

22 oktober t/m 26 oktober 2018
24 december 2018 t/m 4 januari 2019
18 februari t/m 22 februari 2019
19 april t/m 3 mei 2019

Hemelvaart
Pinksterweekend
Zomervakantie

30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
15 juli t/m 23 augustus 2019

Marge
10-10-2018
Margedag groep 1 t/m 8*
07-11-2018
Margedag groep 1 t/m 8*
06-12-2018
Margedag groep 1 t/m 4*
25-01-2019
Marge-ochtend groep 1 t/m 4
06-02-2019
Margedag groep 1 t/m 8
18-04-2019
Marge-ochtend groep 1/2
18-04-2019
Margemiddag groep 3/4
25-06-2019
Margedag groep 1 t/m 8*
*Deze margedagen zijn Bindingbreed, ook de leerlingen van De Klister zijn dan vrij.

NIEUWS ALGEMEEN
Vossenjacht
Gelukkig hebben we heel veel aanmeldingen voor de begeleiding tijdens de vossenjacht.
Dat is fijn, want dan kunnen we veel (kleine) groepjes maken. De begeleiders hebben een
briefje met informatie gekregen en we verwachten hen even voor half tien op school.
Laatste schooldag
Morgenochtend kijken we naar een muzikale act op het schoolplein, hebben we de
vossenjacht en sluiten we het schooljaar af in de groepen
Willen de kinderen morgen wel zelf eten en drinken voor de kleine pauze mee nemen?
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 en begint de vakantie.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Welkom Benthe en Ocean
Benthe Hoekstra is al enkele weken aan het meedraaien in groep 1.
In de zomervakantie op 7 augustus wordt Benthe (eindelijk) 4 jaar ! Alvast gefeliciteerd en
een fijne verjaardag, Benthe! Na de zomervakantie komt zij op 3 september definitief bij ons
in groep1
Ocean Peulen is vanuit Reuver in Opende komen wonen. Ook hij is al even op bezoek
geweest en hij start volgend schooljaar in groep 2.
Ocean en Benthe, wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd bij ons op school!
Afscheid Jalysa
We nemen afscheid van Jalysa; zij gaat na de zomervakantie naar
basisschool “it Skriuwboerd” in Surhuisterveen.
We wensen Jalysa heel veel plezier op haar nieuwe school.

Spelletjes circuit
Afgelopen vrijdag was er een spelletjescircuit voor de kinderen uit groep 1, 2 en 3. Deze
spelletjes waren bedacht door de leerlingen uit groep 7 en 8 en zij organiseerden de
spelletjes ook. Het was erg leuk! De foto’s staan in het fotoalbum op de website.
En dan is het schooljaar alweer voorbij!! Wat is het snel gegaan! De kinderen uit groep 1 en
2 hebben dit jaar hard gewerkt, fijn gespeeld en veel beleefd. Er waren ook activiteiten waar
we de hulp van ouders bij nodig hadden. Heel fijn dat er altijd ouders of zelfs opa’s en oma’s
beschikbaar waren. Onze hartelijke dank hiervoor en we hopen dat we volgend schooljaar
ook weer op jullie hulp kunnen rekenen.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Bij deze willen we alle ouders, die ons dit schooljaar, hebben geholpen hartelijk bedanken!
Om leuke activiteiten te kunnen organiseren, is de hulp van ouders
(grootouders) onmisbaar. Fijn dat we een beroep op jullie mochten doen!
Afscheid Dylano en Erwan
Vandaag hebben we afscheid genomen van Dylano. We wensen jou heel veel plezier op je
nieuwe school SBO Sjalom in Drachte
Nog niet zo heel lang bij ons in de groep, maar toch hoorde Erwan er al helemaal bij. Helaas
je gaat onze school verlaten. We wensen je veel succes en plezier op je nieuwe school in
Marum!
Rode mapje (groep 4)
Denken jullie nog aan het rode mapje? Graag leeg weer inleveren.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
In beide groepen hebben de kinderen in tweetallen de toets van blok 6 gemaakt. Normaal
gesproken doen we dat niet op deze manier, maar vanwege het feit dat het de laatste
schoolweek is, hebben we voor deze werkvorm gekozen.

Taal
Beide groepen hebben eind vorige week de signaleringstoets gemaakt en de eerste dagen
van deze week hebben ze nog enkele H-bladen gemaakt.
Spelling
Beide groepen hebben het laatste woordpakket afgerond met het dictee. We zijn aan de
slag geweest met H-bladen. Ook hebben we nog een dobbelspel gespeeld met
spellingwoorden. Dit is ook leuk om thuis te doen in de vakantie. Het blad is te vinden op
Pinterest, onder 'Spelling Gooi-Een-Woord'.
Activiteit zwembad De Wettervlecke Surhuisterveen
Maandagmiddag zijn we met de hele groep naar het zwembad geweest. Het was een warme
dag, dus zwemmen was erg plezierig. Enkele leerlingen hebben meegedaan met de
zwemwedstrijd, met mooie resultaten! Ook kon er vrij worden gezwommen. Al met al een
geslaagde middag. We willen de ouders die mee zijn geweest hartelijk danken!
Afscheid
De kinderen van groep 6 nemen afscheid van het lokaal van groep 5-6. Alle kinderen gaan
over naar groep 7, behalve Yannick. Yannick gaat na de vakantie beginnen op De
Springplank in Marum. We wensen hem daar veel plezier en succes.
Vakantie
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en we zien iedereen graag weer terug op
maandag 3 september.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Bedankt!
Via deze weg willen we graag alle ouders bedanken die zich dit schooljaar hebben ingezet
voor deze groep. Dankzij jullie hebben we kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. Dank
daarvoor.
In het bijzonder willen we Natasja Dijksterhuis bedanken voor haar inzet dit schooljaar. Zij
was onze klassenouder en heeft veel voor ons betekend. Bedankt!
Spullen op school
Denken alle kinderen eraan om al hun spullen mee te nemen voor de vakantie? Anders ligt
het straks 6 weken op school…
Spellen
Tijdens het opruimen van de klas zijn we allerlei oude spellen tegen gekomen, waarvan
sommigen echt wel weg moeten. Heeft u nog oude spellen in de kast liggen die niet meer
worden gespeeld thuis? Misschien kunnen wij er op school nog wat leuks mee doen.
Aanwezigheid meester en juf
In de vorige nieuwsbrief heeft gestaan dat juf Laura volgend schooljaar gaat werken op
dinsdag en woensdag. Dat is gewijzigd. Het is nu zo geregeld dat juf Laura op maandag en
dinsdag werkt en meester Hans Peter op woensdag, donderdag en vrijdag.
We willen iedereen een heel fijne zomervakantie wensen. Tot volgend schooljaar!

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

