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AGENA FEBRUARI 

 3 februari Studiedag: alle kinderen vrij! 
Basketbaltoernooi gr. 7/8 

 8 februari Oudergesprekken 

10 februari Basketbaltoernooi finale 

Week  23  (6 t/m 10 juni) is een gewone schoolweek: alle kinderen, van zowel de onderbouw als de bovenbouw, 
worden die week op school verwacht. 
 
 
 
WELKOM……Nieuwe leerlingen 
 
Groep 12A                  Groep 12B                             Groep 12C                                
Fabrisius Bosch          Cindy-Annabel Rijks             Marinda van der Meij 
 
Wij wensen jullie een fijne schooltijd op Het Kompas 
 
 
 

 
 

 2 februari Tessa Bosschers 
Yaël Roeten 

5 jaar 
11 jaar 

Gr. 12B 
Gr. 7 

3 februari Janiek Stroo 6 jaar Gr. 12A 
4 februari Jaan Aissa 5 jaar Gr. 12C 
9 februari Koen Dingemans 6 jaar Gr. 12C 
13 februari Nynke Huizinga 10 jaar Gr. 6 

 
 
 
 
 
Onze gymjuf: Sandra 
Zoals u waarschijnlijk wel heeft gemerkt is onze vakleerkracht gym, Sandra Jong, al een paar weken niet op school. 
Zij heeft astma en haar longen hebben heftig gereageerd op een virus. Door koude lucht verkrampten haar longen 
steeds. Het lijkt nu minder gevoelig te worden zodat ze kan gaan opbouwen. 
Misschien is het een idee om Sandra een kaartje te sturen? 
Haar adres: Baljuw 15, 1625BA Hoorn 
De lessen worden zoveel mogelijk gedaan door onze eigen leerkrachten. Op vrijdag is dat door Astrid. Zij is een 
goede vervangster gebleken de afgelopen weken. 

http://www.pcbshetkompas.nl/
http://www.bing.com/images/search?q=plaatjes+welkom&id=A2BE4DF913AB66E3997115F3807FFF7FA813A9D5&FORM=IQFRBA
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Gratis vingerpopje 
 
Nog geen lid van de bibliotheek? Kinderen tot 18 jaar worden gratis lid! Bovendien krijgen kinderen tot en met 6 jaar 
tijdens de Nationale Voorleesdagen (27 januari t/m 6 februari) een leuk vingerpoppetje van Geitje cadeau. Zolang de 
voorraad strekt! 
Als uw kind lid is van de bibliotheek, kan hij of zij GRATIS 
boeken lenen. Je mag maximaal 10 boeken per keer 
meenemen. Deze boeken mag je maximaal 3 weken 
houden.  
Kom snel naar de bieb!   
 
 
 
Presentatie 
Noteer alvast in de agenda: 
In plaats van 25 februari!!!!!! 
23 Februari is er een presentatie op school voor alle ouders en andere belangstellenden. 
Iedere groep presenteert een en ander betreffende het thema van die periode. 
Verdere berichtgeving volgt. 
 

 

 

 

Groep 6 Fun in Athletics 

 
Vorige week donderdag mocht groep 6 meedoen met de jaarlijkse atletiekdag. Het is een evenement waarop we 
moesten ver- en hoogspringen, estafette, evenwichtsoefeningen en nog veel meer. Om jullie een beetje een idee te 
geven, heeft Dave van groep 6 de foto's op muziek gezet. Veel kijkplezier. We hebben een hele leuke ochtend gehad. 
We zijn derde geworden en iedereen kreeg een mooi diploma. 
Groep 7 werd trouwens eerste. Gefeliciteerd! 
 

http://www.bibliotheekhoorn.nl/openingstijden
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https://replayapp.com/v/xTegFrxovZ/?autoplay=1 

In de ochtend mochten we sporten en in de middag hadden we de aftrap van Discussiëren kun je leren. We krijgen 

vier masterclasses van meester Wieger waarin we leren wat meningen, feiten enz. zijn en we leren natuurlijk hoe 

een discussie werkt! Op 14 maart hebben wij een discussie wedstrijd (battle) in Het Park! Uit onze groep mag 1 kind 

ons vertegenwoordigen in een discussie over geld waarbij wel 24 groepen meedoen (groep 8 doet ook mee)! 

Voor meer info kun je terecht op:  www.dkjl.nl 

 

Groep 7 - Het Wilhelmus 

In deze periode gaat ons project van Alles-in-1 over de 80-jarige oorlog.  We hebben met elkaar gepraat over het 
bekendste geuzenlied: het Wilhelmus. De kinderen hebben er daarna in tweetallen een informatieve tekst over 
geschreven. 
 
“Het Wilhelmus is eigenlijk een gedicht. Het is een protest tegen de Spanjaarden. Het Wilhelmus bestaat uit 15 

coupletten. Als je de beginletters van alle coupletten onder elkaar zet, staat er: Willem van Nassov.” 

 Mette & Melissa 

“Willem van Nassau is geboren in Duitsland. Daarom zingen wij: ‘Ben ik van Duitsen bloed’. Willem van Nassau was 

verdraagzaam: hij had respect voor andere mensen en geloven.” 

 Mitchell, Pepijn en Sem 

 

   
 

“Het Wilhelmus gaat over Willem van Oranje, dat is de ‘ik’ in dit lied. Het is geschreven aan het begin van de 80-

jarige oorlog in 1570. Het eerste en het zesde couplet worden het meest gezongen.” 

 Luca en Nikita 

“Willem was bevriend met de koning van Spanje, Filips II. Daarom staat er in het volkslied: ‘Den koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd.” 

 Julia en Sanne 

“Willem van Nassau had ook een stukje land in Zuid-Frankrijk: Orange. Daarom wordt hij ook wel Willem van Oranje-
Nassau genoemd. En oranje is de kleur van het Nederlands elftal.” 
 Jomana en Yaël 

http://www.pcbshetkompas.nl/
https://replayapp.com/v/xTegFrxovZ/?autoplay=1
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 “Willem van Oranje is de vader des vaderlands, maar in die tijd voelde niemand zich nog Nederlander, maar eerder 

Amsterdammer of Groninger. Pas in 1932 werd het Wilhelmus ons Nederlandse volkslied.” 

 Luuk en Alex  

 
Groep 6 & 7 
 
Debatbattle 
Dat klinkt strijdbaar. 
Op 14 maart gaan beide groepen deelnemen aan de Battle van de Week van het Geld. Dit wordt georganiseerd en 
begeleid door Stichting “Discussiëren Kun Je Leren”. 
De komende weken zullen we onder begeleiding van iemand van deze stichting leren om te discussiëren. De lessen 
zijn al gegeven. Het gaat daarbij om de toon, je houding, de manier waarop je het woord vraagt etc.  Het is een 
uitermate leerzaam programma. Uiteindelijk zal de Battle plaats gaan vinden in het stadhuis van onze gemeente. 
Kijk even op www.youtube.com/Discussierenleren 
 

Groep 3       

In groep 3 werken we in de rekenles sinds kort met de VERLIEFDE HARTEN. In de getallenwereld zijn alle getallen op 

zoek gegaan naar een speciale vriend of vriendin. De getallen zijn allemaal verliefd geworden op een ander getal dat 

perfect bij hen past! 2 en 8 bijvoorbeeld, samen zijn zij 10, dus ze passen prima bij elkaar. 1 en 9,  4 en 6, enzovoort, 

steeds samen 10. De kinderen van groep 3 kennen ze (bijna) allemaal al uit hun hoofd! 

 
In de groep hebben we deze harten om mee te oefenen: 

 
We spelen 'verliefde harten memory': de kinderen zoeken steeds twee verliefde getallen bij elkaar. We kennen ook 
een liedje  over de harten: 
 
  10 is 0 en 10, en 10 is 1 en 9, 
en 10 is 2 en 8, en 10 is 3 en 7, 
en 10 is 4 en 6, en 10 is 5 en 5, 
en ik hou van bewegen dus spring ik met mijn lijf! 
 
De kinderen van groep 3 zijn, naast het rekenen met de harten, ook bezig met geld rekenen, splitsen t/m 20, huppen 
van 2 en 5 op de kralenketting en het kijken vanaf verschillende standpunten. De doelen voor dit rekenblok worden 
regelmatig met de kinderen besproken en ze hangen in de groep, zodat de kinderen en ook de ouders weten welke 
onderwerpen aan de orde zijn deze periode. 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/Discussierenleren
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