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Inleiding  

De eerste week is voorbij gevlogen. De groepen zijn goed gestart, de leerkrachten en kinderen  leren 

elkaar al wat beter kennen. De nieuwe gymzalen zijn al getest. Kortom de structuur begint al weer 

langzaam aan te wennen. Een goed begin van een mooi schooljaar waarin we veel gaan leren! 

Studiedagen 

In dit schooljaar zijn er verschillende soorten studiedagen. Dat heeft te maken met de hoeveelheid 

uren die de kinderen moeten maken  in de 8 jaar dat ze op school zitten(minimaal 7520 uur) en de 

overgang naar het continurooster. De groepen 1-5 hebben meer studieuren dan de groepen 6-8. 

Eigenlijk is dat hetzelfde als met de lesuren. Groep 1-5 heeft elke dat dezelfde eindtijd(14.00 uur) en 

de groepen 6-8 hebben op dinsdag een uur langer les. 

Voor alle kinderen zijn er studiedagen op: 

vrijdag 11 januari 2018 & woensdag 12 juni 2018 

Daarnaast staat er in de jaarkalender studiedag * en studiedag **. Dat zijn studiemomenten die niet 

voor de hele school van toepassing zijn. Dat betekent: 

studiedag * -De groepen 1 t/m 5 hebben de hele dag geen les op  en de groepen 6-8 hebben vanaf 12 

uur geen les.  Dit is op donderdag 11 oktober en dinsdag 27 november van toepassing. 

 studiedag ** -de groepen 1-5 hebben de hele dag geen les. De groepen 6-8 hebben deze dag 

gewoon les. Dit is op maandag 28 januari van toepassing. Zorg er voor dat het goed in de agenda’s 

komt. 

Mocht u hierover nog vragen of onduidelijkheden, neem dan even met Wilbert contact op. 

Oortjes  

Op school maken we steeds meer gebruik van on-line lesmateriaal met video en andere gesproken 

geluidsfragmenten. Om de de andere leerlingen niet te storen zijn oortjes of koptelefoons handig. De 

de afgelopen jaren zijn er vele koptelefoons aangeschaft, maar deze gingen te snel kapot om elke 

keer weer te vervangen. We vragen daarom aan de ouders vanaf groep 4-5 om aan de kinderen 

oordopjes mee te geven voor eigen gebruik.   Als deze in een doosje of tasje zitten met de eigen 

naam erop, dan is dat mooi geregeld! 

Schoolvoorstellingen 

In de schoolkalender ontbreken de schoolvoorstellingen. Als team hebben we er voor gekozen om 

Open Podium momenten in te gaan plannen. Meer info volgt op een later tijdstip. 



 

Muziekimpuls 

Met de Impuls muziekonderwijs geeft het Fonds voor Cultuurparticipatie basisscholen de kans te 

investeren in meer en beter muziekonderwijs. Dit doen zij o.a. door een samenwerking aan te gaan 

met een muzikale partner en de deskundigheid van de leerkrachten te vergroten. 

Het Kompas heeft een subsidie voor 3 jaar gekregen.  De subsidie gaan we gebruiken voor het 

inhuren van een muziekdocent en voor de aanschaf van een muziekmethode. Tweewekelijks krijgen 

de kinderen  en leerkrachten een muziekles van een externe muziekdocent. Dit wordt gedaan door 

co-teaching, waarbij het de bedoeling is dat de leerkracht gaat leren om de lessen zelf te gaan geven. 

Er wordt daarnaast ook verkend welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn met de 

muziekvereniging Lisiduna. 

AVG 

Privacy is een belangrijk recht!  We willen daar als school zorgvuldig mee omgaan. Wilt u er voor 

zorgen dat u de privacytoestemming voor uw kind bij ons goed bekend zijn. Dat kan door dit per 

leerling aan te geven:  https://goo.gl/forms/4J53P6gi8Kj8hpSy1 Graag voor zaterdag 8 september 

invullen! Ondertussen heeft ruim 65% van de ouders dit al gedaan.  

Schoolkalender 

Vandaag is, aan alle oudste kinderen,  de schoolkalender 

meegegeven. In deze kalender staan een aantal nieuwe 

activiteiten  en sommige activiteiten  staan er niet meer in.  

Mochten er data wijzigen, dan is dit terug te lezen in de 

nieuwsbrief en website. 

De schoolgids is vanaf aanstaande maandag te downloaden 

vanaf de website. 

 

 

https://goo.gl/forms/4J53P6gi8Kj8hpSy1


 

  



Studiereis Singapore 

Van 8 t/m 16 september gaan er vanuit Voila een aantal mensen(4 personen) op studiereis naar 

Singapore. Dit land staat in de internationale onderwijsranglijst bovenaan. Ik ( Wilbert) ga daar met 

name naar toe om de onderwijsaanpak en de inzet van ICT goed te zien. Ik ben benieuwd welke 

lessen van Singapore ik kan leren. 

Nieuw op school 

Hugo de Jonge en Elin van Nimwegen zijn nieuw op school begonnen. Welkom op 

school! 

Jarig in september 

Bij deze kinderen is het de komende maand feest! 

    Groep 

6 Annika Deelstra (2012) 2-3 

6 Dunya Hilhorst (2007) 8 

15 Lucas van der Beek (2013) 1-2 

18 Ryan van Schalkwijk (2013) 1-2 

22 Mike Jager (2007) 8 

24 Maysa Kalai (2009) 4-5 

25 Eylie-Blue Ferdinande (2006) 8 

26 Timo Ebbeling (2013) 1-2 

28 Bram Jongejan (2008) 6 

28 Aniek van de Kamp (2011) 4-5 

Agenda 

24 augustus nieuwsbrief 1 

27 augustus 1e schooldag( start 8.30 uur) + start Leefstijlthema: De groep? Dat zijn wij! 

1e schoolweek inschrijving afstemmingsgesprekken 

31 augustus nieuwsbrief 2  

2e + 3e schoolweek afstemmingsgesprekken 

15 september nieuwsbrief 3 

24 september juf Idske jarig + MR (20.00 uur) 

28 september nieuwsbrief 4 

30 september school en kerkdienst in de Jozefkerk 

3 oktober start Kinderboekenweek 

6 oktober klusochtend 

11 oktober Studiedag* (groep 1-5 hele dag & groep 6-8 vanaf 12 uur geen les) 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn, Directeur Het Kompas 


