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Inleiding 

Op de studiedag van afgelopen week zijn er veel scholen/IKC’s / gebouwen bekeken. Dit heeft veel 

inspiratie opgeleverd. We zien absoluut de mogelijkheden om  onze visie(alles begint bij jou en jij 

bent precies goed) ook te vertalen in een gebouw.  Vraag maar eens na bij de eigen leerkrachten. 

 

Team 

De afgelopen weken zijn er regelmatig momenten geweest dat de eigen leerkracht niet in staat was 

om les te geven. Ik ben heel erg blij met de vele collega’s die in staat zijn om dan bij te springen en 

extra werk te doen.  Ik merk dat vervanging een steeds groter probleem lijkt te gaan worden. Mocht 

nu blijken dat we het niet kunnen vervangen/oplossen dan zullen we gaan kiezen voor verdelen. Als 

dit geen passende oplossing kan zijn, dan zult u een bericht kunnen krijgen dat we het onderwijs niet 

kunnen bieden. We doen ons uiterste best om deze nood stappen  te blijven voorkomen, maar we 

vragen wel alvast  uw begrip. Begrip  voor de impact die vervangingen hebben op de groep en de 

invallers, maar ook voor de eventuele laatste noodstap. 

 

Sinterklaas 

Op maandag 3 december kunnen de surprises worden meegenomen voor de groepen 5-8. 

Op woensdag 5 december komt de Sint aan bij Het Kompas.  De kinderen hebben dan 

les/programma tot 12 uur. 

We willen ook graag alle kinderen het snoepgoed geven wat goed is. We gebruiken 

daarvoor de medische gegevens zoals die in het ouderportaal staan. Wij willen u 

vragen om deze gegevens goed te controleren. Mocht u geen inlog (meer) hebben, 

stuurt u dan even een mailtje naar info@kompasleusden.nl 

 

Schoolshirts 

Als school zijn we bezig om nieuwe schoolshirts aan te schaffen. We hebben in samenspraak met de 

OC en MR besloten om de schoolshirts niet meer bij elk evenement uit te delen. We  geven een shirt 

een jaar lang in bruikleen. Daar wordt zelfs  dan voor getekend. Iedereen heeft dan een shirt en aan 

het einde van het jaar wordt die weer ingeleverd.De OC heeft aangegeven met het uitdelen en het 

innemen mee te willen helpen. Mocht het shirt niet ingeleverd worden, dan zal daar een bedrag voor 

in rekening gebracht worden omdat er dan een nieuw shirt aangeschaft moet worden. Verdere info 

volgt als de schoolshirts klaar zijn. 
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Kerst op Het Kompas 

Sinterklaas is nog volop aanwezig in Nederland en toch zijn we al bezig met de Kerstvoorbereidingen 

op school. Op donderdag 20 december zullen we om 18.00 uur op Het Kompas het Kerstfeest vieren. 

De viering is dit jaar op school met een gezamenlijk gedeelte in de hal ( zonder ouders) en een 

gezellig buffet in de klas. Op het schoolplein wordt er voor de ouders iets gezelligs en lekkers 

georganiseerd. Vanaf 7 december zal er bij elke groep een intekenlijst komen te hangen waarop u 

kunt aangeven wat u meeneemt.  De kinderen hebben op 20 december gewoon tot 14.00 uur les. 

Voor het versieren van de school in Kerstsfeer en het opruimen van de versieringen zullen er nog 

Parroberichten gestuurd worden.  In de volgende nieuwsbrief komt er meer info over de invulling van 

de avond. 

 

Inloopspreekuur van Lariks op school 

 

 

 

Stelt u zich ook wel eens (een van) de volgende vragen?  

- Waarom is mijn kind zo snel boos? 

- Is het normaal dat mijn kinderen zoveel ruzie hebben? 

- Hoe leer ik mijn kind omgaan met sociale media? 

- Waarom gaat er altijd iets mis als mijn kind in een groep speelt? 

- Hoe help ik mijn kind meer zelfvertrouwen op te bouwen? 

-  

Kom dan eens langs bij het spreekuur van Lariks op school. Lariks is de plek voor vragen, ideeën, 

advies en ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Lariks is er 

voor alle inwoners van Leusden. Sinds kort is Lariks gevestigd in het nieuwe Huis van Leusden.  

 

Consulenten van Lariks houden ook spreekuur op school. U bent vrij om binnen te lopen en kennis te 

maken met de consulent bij u op school. Zij kan u advies geven of een aanbod doen om eens mee te 

denken over uw vraag. Consulenten van Lariks kunnen daarnaast kortdurend ondersteunen of 

desgewenst een passende organisatie vinden die hulp kan bieden. 

Hanneke Verweij is de consulent die bij ons op school elke woensdagochtden vanaf 8.30 uur 

spreekuur houdt op. U bent welkom! 

 

 



Agenda 

30 november nieuwsbrief 8 

3 december Start Leefstijlthema: Ken je dat gevoel?+ suprises inleveren 

5 december Sinterklaasviering tot 12 uur 

6 december school versieren(19.30 uur) 

7 december nieuwsbrief 9+ meester Peter jarig 

20 december Kerstviering(18.00 uur) 

21 december laatste schooldag van 2018( les tot 12 uur) + nieuwsbrief 10 

23 december meester Wilbert jarig 

24 dec. -4 jan.2019 Kerstvakantie 

11 januari Studiedag Het Kompas( groep 1-8 geen les) 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  

Directeur Het Kompas 

 


