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Inleiding  

De eerste schoolweken zijn snel voorbij gegaan. Hier is alweer de 3e nieuwsbrief 

van Het Kompas. 

Inspiratieavond met Steven Pont 

Ieder jaar organiseert SWV de Eem verschillende inspiratieavonden voor ouders, 

onderwijs- en zorgprofessionals. 

Dit schooljaar staat de eerste avond in het teken van Synergie, door Steven Pont. 

Meer info over deze avond en de  wijze van aanmelden is te lezen in de 

uitnodiging. 

 

Stagiaires 

Op onze school lopen elke jaar een aantal studenten mee. Zij komen van diverse opleidingen zoals 

MBO, de Marnix Pabo in Utrecht in de HU Pabo en Amersfoort en Utrecht en een enkele keer van 

een ander Pabo. Deze studenten lopen wisselend een heel of een half jaar bij ons op school stage. 

Hieronder stellen zij zich aan u voor. 

Als u vragen hebt kunt u uiteraard terecht bij de student zelf of bij de groepsleerkracht.  

 Renée van Roozendaal  Schoolopleider/ICO  

  

 

Hoi! Ik ben Julia en ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Hoevelaken en ik houd van volleybal, tekenen 

en leuke dingen doen met vriendinnen. Ik heb de opleiding onderwijsassistent afgerond en zit 

nu in mijn tweede jaar van de pabo op de Marnix Academie. Ik loop elke dinsdag stage in groep 

2/3 bij Liselotte en hier heb ik erg veel zin in! 

 Julia  

 

Via deze weg wil ik mij (opnieuw) aan jullie voorstellen. Mijn naam is Myet Piekema en ik ben sinds 

het begin van dit schooljaar stagiaire op de woensdag in groep 6. Het kan zijn dat jullie mij of mijn 

naam al herkennen, ik ben namelijk vorig schooljaar na de meivakantie al begonnen als 

klassenassistent in de onderbouw van Het Kompas.  

Mijn ambitie is om ook zelf voor de klas te staan om les te geven en daarom ben ik begonnen met de 

PABO lerarenopleiding dit jaar.  Ik zal het hele jaar op de woensdag stage lopen in groep 6 bij juf 

Gerda.  Ik heb erg veel zin in om ervaring op te doen voor de klas en samen met de kinderen er een 

leuk schooljaar van te maken. 

https://drive.google.com/file/d/0By11DDpGhDwiNm5ISklvSFZMWmQ4Wl95d0trWUJlQ2tUdjBJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0By11DDpGhDwiNm5ISklvSFZMWmQ4Wl95d0trWUJlQ2tUdjBJ/view?usp=sharing


  Myet 

"Hoi! Mijn naam is Chérie, ik ben 19 jaar en ik loop dit jaar stage op Het Kompas. Ik studeer de ALPO 

wat een combinatie is van Onderwijskunde en de PABO. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop dat ik 

onwijs veel mag leren dit jaar."  Stage in groep 1/2  op donderdag. 

 Chérie 

 

Goedendag allemaal, 

Ik ben Alicia Kohler ben 16 jaar kom uit Leusden doe nu zorg en welzijn op Het Element in Amersfoort 

zit in me laatste jaar van het VMBO. 

Dit schooljaar loop ik stage bij 1/2 het is een leuke klas om stage te lopen. 

later wil je ook graag met kinderen gaan werken maar dan in de zorg maar wat precies dat weet ik 

nog niet.  

Alicia 

 

  

Kerk & schooldienst“Spiegeltje, Spiegeltje” 

Op zondag 30 september is er een Kerk & schooldienst in de Jozefkerk. Het thema is: ‘Spiegeltje, 

Spiegeltje” Kom verkleed over de rode loper naar de kerk, als prins(es), als koning(in), 

hofdame/-heer, in feestelijke kleding of gewoon als jezelf. 

9.00u*: De Rossenberg, Kla4 en De Brink  

10.30u*: De Holm, Loysder Hoek en Het Kompas en de overige scholen uit Leusden. 

Meer info 

Kinderboekenweek: Vriendschap, Kom erbij! 
Het thema is vriendschap, Kom erbij. We willen in deze week vooral benadrukken dat iedereen er bij hoort 
en dat je door de hele school vrienden kunt maken. De opening is op dinsdag 2 oktober, de sluiting op 
vrijdag 12 oktober. 

Het Kompas  gaat voor de Wecycle-inzamelactie 

Apparaten en lampen zijn meer waard dan je denkt! Voor 

jezelf, anderen of het milieu.  Het Kompas gaat voor gouden 

sterren met een duurzame inzamelactie. Tot half november 

worden er afgedankte kleine elektrische apparaten 

ingezameld. Daarvoor krijgt de school een beloning en een Wecycle Recycle Certificaat met zoveel 

mogelijk gouden sterren. De inzamelactie wordt georganiseerd door Wecycle, die tevens een bedrag 

doneert aan Stichting Jarige Job. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte 

kleine elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste). Meer info  

Agenda 

15 september nieuwsbrief 3 

24 september juf Idske jarig + MR (20.00 uur) 

28 september nieuwsbrief 4 

30 september kerk & schooldienst in de Jozefkerk 

2 oktober Opening Kinderboekenweek 

6 oktober klusochtend 

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

 

https://drive.google.com/file/d/1ax01MkwTfThLRN6lGpwz3xhbgMucuHjb/view?usp=sharing
https://www.wecycle.nl/consumenten


Met vriendelijke groet uit Singapore, 

Wilbert Koelewijn, Directeur Het Kompas 

 


