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Beste ouders,
Zoals u wellicht weet, werken we op school met een jaarplan. In dit jaarplan staat beschreven aan
welke doelstellingen we dit schooljaar werken. Eén van de doelstellingen van dit jaar is het versterken
van ons leesonderwijs. Lezen wordt wel gezien als het hart van het onderwijs, omdat lezen een
voorwaarde is voor een succesvolle schoolloopbaan, het zelfvertrouwen en het latere
maatschappelijke functioneren van leerlingen. Ten eerste moeten de kinderen technisch goed leren
lezen. Onder technisch lezen verstaan we het ‘kunstje’ om een groepje letters te leren lezen als een
woord. Het technisch lezen gebeurt in de basisschool voornamelijk in de groep 3,4 en 5. Na groep vijf
zijn de meeste kinderen in staat om alle soorten woorden technisch te lezen. In groep 6, 7 en 8
onderhouden we deze vaardigheden.
Maar om een tekst te begrijpen is het noodzakelijk om van 90 % van de woorden in de tekst de
betekenis te weten. Daarom besteden we op school veel aandacht aan woordenschat. Kinderen leren
de betekenis van woorden op verschillende manieren. Ten eerste door mondelinge communicatie met
volwassenen en leeftijdsgenootjes, denk hierbij bijvoorbeeld aan kringgesprekken over diverse
onderwerpen. Maar ook het lezen en voorlezen is van groot belang voor de ontwikkeling van de
woordenschat. Goed zelfstandig kunnen lezen is waarschijnlijk het belangrijkste middel voor
woordenschatuitbreiding. Uit diverse onderzoeken komen de volgende cijfers naar voren:
Kinderen die dagelijks buiten school minder dan 5 minuten per week lezen, lezen in een jaar slechts
21.000 woorden;
Kinderen die dagelijks buiten school 10 minuten per dag lezen, lezen 622.000 woorden per jaar;
Kinderen die dagelijks buiten school 15 minuten per dag lezen, lezen 1.146.000 woorden per jaar!
Ook voorlezen kunt u tot deze minuten rekenen. Juist door dit lezen neemt de woordenschat dus
enorm toe. We willen u dan ook stimuleren om dagelijks samen met uw kind te lezen of uw kind voor
te lezen.
Wist u dat kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek?
Veel leesplezier toegewenst.
Marieke Hoogma en Taeke Venema
Even voorstellen…juf Dominique
Op mijn eerste werkdag op 't Kompas, maak ik even de tijd om mijzelf aan u, de ouders, voor te
stellen. Mijn naam is Dominique Haas en ik ben 46 jaar oud. Ik woon samen met mijn vriend en mijn 2
dochters, een tweeling van 8 jaar oud in de stad Groningen. Oorspronkelijk kom ik uit Limburg,
misschien is dat nog wel vaag te horen aan mijn accent. Via Maastricht ben ik verhuisd naar
Amsterdam waar ik voor de klas gestaan heb en vervolgens ben ik verhuisd naar Groningen.
Ik heb een aantal jaren gewerkt op CBS De Hoeksteen in Vinkhuizen en heb daar vooral les gegeven
aan de groepen 1, 2, 3 en 4. Daarnaast was ik Opleider In De School en begeleidde ik studenten die
projecten uitvoerde voor verschillende scholen. Eén van die scholen was ‘t Kompas en zo heb ik kennis
gemaakt met deze school. De open sfeer en de vriendelijkheid van de school vielen mij toen al op.
Ik ben dan ook zeer enthousiast om, samen met Jorith, als zorg-coördinator voor de school te gaan
beginnen. Momenteel volg ik een coaching opleiding en de kennis die ik daar opdoe kan ik inzetten bij
het uitvoeren van mijn nieuwe taak. Eén van mijn onderwijspassies is het vergroten van de
betrokkenheid van de leerlingen en ik heb er zin in om mijn ervaring daarover ook te gaan inzetten bij
't Kompas. Ik hoop op een prettige samenwerking met u als ouder.
Met vriendelijke groet,
Dominique Haas
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Jarigen
De volgende kinderen zijn de afgelopen twee weken jarig geweest:
Amelia en Lysan uit groep ½, Jelte uit groep 3, Jeanadiz uit groep 4a, Lente, Mila en Naomi uit groep 4b, Masja uit
groep 5/6, Charissa uit groep 6, Erynn en Tygo uit groep 7.
Nog van harte gefeliciteerd!
Inspectiebezoek
Donderdag 10 november zal de school bezocht worden door inspectie. Zij zullen samen met ons kijken naar de
kwaliteit van het onderwijs. De volgende vragen komen daarbij aan bod. Is het onderwijsleerproces (het lesgeven)
van voldoende kwaliteit? Is de zorg en begeleiding voor de leerlingen planmatig en effectief? Zijn de resultaten van
het onderwijs op orde? Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden neemt de inspecteur een kijkje in diverse
groepen. Daarna gaan ze met leerkrachten, zorg coördinatoren en directie in gesprek.
De inspecteur hecht ook grote waarde aan de mening die ouders en kinderen over ’t Kompas hebben. Er zal dan ook
een gesprek plaatsvinden met een groepje ouders en een groepje kinderen.
Wintertijd
In de nacht van zaterdag op zondag gaat de wintertijd weer in. Denkt u er aan om de klok een uurtje terug te zetten?
Tevens merken we, nu het weer langer donker is ’s ochtends, dat het sommige kinderen moeite kost om op tijd op
school te zijn. We willen u dringend verzoeken om bij de eerste bel (om 8.25 en 12.55) op school te zijn, zodat bij de
tweede bel (om 8.30 en 13.00) de les ook echt begonnen kan worden. Ouders en kinderen die te laat komen zullen
hierop aangesproken worden.
Bericht van juf Marjolein
Afgelopen en komende weken krijgen we bij de gymles bezoek. We zijn al eens begonnen met Floorball van de
vereniging UFC uit Groningen. Dat is een soort zaalhockey. Ook in Lewenborg kun je deze sport uitproberen. Kinderen
uit groep 6, 7 en 8 hebben zelfs meegedaan aan een toernooi op de vrijdag voor de vakantie!
Deze week starten we met een speciale gymles van Loes, turntrainster bij GV Olympia. Zij komt speciaal voor groep 1
t/m 4 en zal ons turntrucjes laten zien en leren. Vind je het heel leuk, dan kan je een keer gratis komen meedoen op
dinsdagmiddag van 17-18u in gymzaal de Kiel.
In de eerste week van november gaan we heel wat anders doen; namelijk Tang Soo Do. De leraar stelt zich hier voor;
Kwon-Moo, mijn naam is Tonny Lee en ik doe al meer dan 40 jaar aan de Koreaanse gevechtssport Tang Soo Do. Ik
heb een Zwarte Band hierin en wel de 7e Dan graad meester titel. Ik geef al jarenlang ook les bij de sportvereniging
Kwon-Moo, een te gekke sportclub hier in Groningen. Tang Soo Do is een traditionele Koreaanse zelfverdedigingskunst
dat zich kenmerkt door de effectieve stoot-en traptechnieken. Het gehele lichaam, van top tot teen is in actie bij de
beoefening hiervan. Hierdoor wordt de conditie en souplesse merkbaar verbeterd.
Het is een boeiende sport vol uitdagingen.
Belangrijke gegevens
Wil je meer weten? Vraag het aan juf Marjolein!
Belangrijke data
10 november
11 november
14-15 november

inspectiebezoek
Sint Maarten
10-minutengesprekken
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