Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op vrijdag 08 dec
2017. De nieuwsbrief staat op onze site www.kompasassen.nl.
PBS les van de week
De les die vanaf 4 december centraal staat en waarop door middel van de muntjes extra zal
worden bekrachtigd is: Goed gedrag op het toilet

Toiletten

verantwoordelijkheid

respect



Ik laat de wc netjes achter
Ik laat anderen op de wc met rust







Ik zit op de wc-pot
Ik trek door als ik klaar ben
Ik was mijn handen met zeep
Ik gebruik water alleen voor het wassen
van mijn handen
Ik ga direct terug naar de klas als ik klaar
ben

zelfstandigheid


Ik meld het als er iets mis is bij de
leerkracht

Nieuws uit de school
5 december
Sinterklaas komt op dinsdag 5 december met zijn pieten bij ons op school. Hij komt rond 8:15
uur aan. De kinderen en ouders wachten op een aangegeven plek op het schoolplein.

Alle kinderen krijgen in de ochtendpauze van school iets te eten en drinken. Ze moeten wel zelf
de lunch meenemen.
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De kinderen gaan daarna naar de klas, waar het verdere programma van start zal gaan. We
volgen de gewone schooltijden.
Kerstviering
Op donderdag 21 december zal de kerstviering op onze school plaatsvinden. We hebben dit
jaar voor een iets andere invulling gekozen dan in voorgaande jaren.
De kinderen worden om 17:30 uur in de klas verwacht, natuurlijk mag dit in feestelijke kleding.
Om 17:45 uur zullen de leerkrachten de kinderen meenemen naar de kerkzaal, waar we een
gezamenlijke viering met de andere klassen zullen hebben, dit jaar zullen de ouders hierbij niet
aanwezig zijn. Rond 18:15 uur zullen de groepen terugkeren naar hun klaslokaal om hier nog
aandacht te besteden aan het kerstverhaal en daarna samen te gaan genieten van een
kerstdiner. Om 19:00 uur kunnen de kinderen worden opgehaald.
Het kerstdiner is in de vorm van een lopend buffet, waarvoor ieder kind iets meeneemt. U krijgt
hierover in de week na Sinterklaas meer informatie.

Nieuws uit de klassen
Spelling in de groepen 4
Op Het Kompas gebruiken we de spellingsmethode “Staal” voor de groepen 4 tot en met 8. De
leerlingen hebben in de groepen 3 onder andere door middel van dictees woorden leren
schrijven die klankzuiver zijn, woorden die je schrijft zoals ze klinken. De letter-voor-letter/
klankintegratie is tot stand gekomen, de omzetting tussen klank en letter is aangeleerd. Ze
weten welk teken ze moeten schrijven bij welke klank.
De methode Staal in groep 4 is gericht op het aanleren van spellingsregels, het gaat om het
aanleren van strategieën die je kunt inzetten om een woord goed te schrijven. Deze week staat
in groep 4 het “langermaak-woord” centraal.
De kinderen leren de regel: “Wanneer ik een /t/ achteraan hoor, maak ik het woord langer en
schrijf ik een d of t achteraan.” Een voorbeeld: bij hand hoor je een /t/, maar schrijf je een /d/
omdat het twee handen zijn.
Door middel van een filmpje wordt de regel aangeboden. We oefenen de spellingsregel de hele
week door middel van het 6-woordendictee (elke dag)!
In groep 4B gebruiken we deze spellingstrategieën ook in ons
verhalenschrift.
Deze week hebben we een verhaal geschreven over Sinterklaas. Het
verhaal van Elin heb ik op het digibord geplaatst en de tekst is door de
medeleerlingen gelezen en van feedback voorzien. Door de tekst samen
te bekijken ontwikkelen we het “zelfsturend schrijfgedrag”. De schrijver
leert wat aan de tekst veranderd moet worden om zijn doel bij de lezer
te bereiken. Het is dus belangrijk dat we in groep 4b de leerlingen de
gelegenheid geven om teksten te schrijven.
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Wanneer de leerlingen feedback krijgen op door hen geschreven teksten van medeleerlingen
die deze hebben gelezen (in een dialoog), zullen ze leren om zich bij het schrijven af te vragen
of de betekenis van de tekst duidelijk is voor de lezers . Ook wordt samen gekeken of de
woorden goed zijn geschreven.
We hebben samen het verhaal van Elin besproken, hieronder is het te lezen. Een besproken
verhaal blijft natuurlijk van het kind dat het schreef. Alle verhalen die we schrijven voor
Sinterklaas worden gebundeld in een boekje en aan Sinterklaas op 5 dec. gegeven.
Sinterklaas
Sinterklaas zit in een boot
Er kwam een storm aan
De kadoos vallen en ook nog de koffer van Sinterklaas.
De storm is voorbij.
Sinterklaas zoekt zijn koffer.
De koffer is er niet. Dat is raar zegt Sinterklaas.
Elin

Serious Request
Groep 3a, 3b, 4b en7gaan leliebollen verkopen voor “Serious Request.” en daarvoor waren we
plastic zakjes nodig. Dit hebben met de klas wij via de mail aan de Jumbo gevraagd en we
hadden dezelfde middag een positieve reactie terug!
We hebben ook posters gemaakt om de leliebollen verkoop onder de aandacht te brengen.
Het bollenbedrijf Joling uit Dwingeloo heeft de leliebollen gratis beschikbaar gesteld!
Hiervoor onze dank!
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Serious Request II
Niet alleen de groepen zijn bezig met het inzamelen van geld voor het goede doel, ook juf
Marleen wil graag een steentje bijdragen. Op maandagavond 11 december zal zij een
koorzangavond verzorgen voor de ouders en collega’s van Het Kompas. Deze eenmalige
zangrepetitie kost € 5,- per persoon en duurt van halfacht tot negen uur. Een goede zangstem
is niet belangrijk. Het gaat om het plezier. Dus heeft u zin in een gezellige, verbindende en
muzikale avond waarin u aan de slag gaat met een aantal vrolijke kerstnummers, bent u van
harte welkom. De kinderen krijgen maandag een opgavebriefje mee naar huis die u, samen met
het geld, ingevuld kunt inleveren bij juf Marleen. Opgeven kan tot maandagavond 11 december
half acht.
Serious Request III
Groep 5/6 zamelt geld in voor Serious Request door vetbollen te verkopen. Deze mooie bollen
kunt u ophangen in uw tuin of vogelhuisje. Zo geeft u de vogels een extraatje in de koude
periode. Ook is het een mooi gezicht, al die vogels in de tuin. Het geld komt volledig ten goede
aan het goede doel. Verkoop bij de kinderen van groep 5/6.
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Trefwoord – onderwerpen levensbeschouwelijk onderwijs

Weken 49 t/m 51: Kerst, feest van geven
Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke geschenken,
het belang van delen en geven.
Verhalen uit Lucas en Matteüs staan centraal.

Voor in de agenda
Huiswerk

Agenda

Datum

Groep

Huiswerk

Elke week

½

Spullen mee voor
lettertafel met de
letter “f”
Woordenschat
nieuwsbegrip

Elke week

5 t/m 8

Datum
4 dec
5 dec
11 dec
11 dec

6

zie onlineklas.nl

4dec.

4b

Tafel van 2

12 dec

13 dec.
6 dec.

5a en
5b
6b

7 dec.

5b/6b

Tafel van 7 vlot
opzeggen
Topo Drenthe en
Groningen
Toets Engels

18 dec
21 dec
22 dec
23 dec
t/m 7 jan

Activiteit
Surprises op school inleveren
Sinterklaas
OR vergadering
Muzikale avond o.l.v. juf
Marleen
Landelijke stakingsdag –
school gesloten
Geld Serious Request inleveren
Kerstviering
Kinderen ‘s middags vrij
kerstvakantie

Vriendelijke groeten namens het team,
Ellen Sonnemans (dir.)
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