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Inleiding 

Alle lessen van het jaar 2018 zitten er al weer op. Gisteren werd het jaar afgesloten met een mooie 

kerstviering voor kinderen en ouders.  Dank voor alle hulp en inzet van kinderen, teamleden en 

ouders. Met elkaar maken we de school en dat was gisteren duidelijk zichtbaar. Ouders die al vroeg 

naar school komen om alles klaar te zetten, kinderen die de techniek helemaal organiseren en 

teamleden die het coördineren en begeleiden. De kinderen van de Bovenbouw zongen het lied: Licht 

voor de wereld. Dat is wat we zeker ook mee mogen nemen naar het nieuwe jaar. Jij kan met jouw 

keuzes een  licht voor de wereld zijn. Natuurlijk verwijst dit ook naar de geboorte van Jezus, die als 

het Licht op aarde kwam. Namens het team van Het Kompas wens ik jullie allemaal fijne en gezellige 

feestdagen en gezegende start van 2019! 

 

Ouderpanel 

Op Het Kompas zien we de meerwaarde van ouderbetrokkenheid. 

Als school willen we die naar een volgend niveau gaan brengen. 

Daarom willen we in 2019 gaan starten met een ouderpanel. Dit is 

een open gesprek tussen de schoolleiding en een willekeurig 

uitgenodigde groep ouders over de gang van zaken op school. Uit dit 

gesprek komen adviezen van de ouders voort, waarmee de school 

het onderwijs kan verbeteren. In tegenstelling tot een OC of MR die 

gedurende een langere tijd een vaste samenstelling kennen, bestaat 

een ouderpanel niet uit een vaste groep ouders. Voor elk ouderpanel 

worden steeds weer andere ouders uitgenodigd. Ouders krijgen via hun kinderen, via schriftelijke 

documenten als de schoolgids, via andere ouders en door eigen waarneming allerlei informatie over 

de school. Zij kunnen vanuit dit perspectief een mening hebben over de school, zonder daarbij op de 

stoel van het team te gaan zitten. Ouders zien vaak dingen, die men op school over het hoofd kan 

zien. We zien het ouderpanel als een klankbord bij nieuwe ontwikkelingen. Het ouderpanel heeft 

geen beslissingsbevoegdheid. De eerste ouderpanel avond is op dinsdag 22 januari, van 19.30- 21.00 

uur. Na de vakantie zullen er persoonlijke uitnodigingen gestuurd worden naar 3 willekeurige ouders 

per groep. 

 

  



Leerlingenraad 

Afgelopen week is de leerlingenraad van Het Kompas voor het eerst bij elkaar gekomen. 

In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen uit 

groep 6 -8 die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken.  

In de leerlingenraad zitten: Tamar, Femke, Louise, Sona, Michael en Jochem.  

Tijdens de eerste leerlingenraad hebben we het vooral gehad over de verwachtingen en wat verder 

met elkaar kennis gemaakt.  De volgende bijeenkomst is direct na de vakantie op dinsdag, 8 januari. 

Zo kunnen we het onderwijs nog meer bij de leerlingen laten beginnen. 

 

MR-lid gezocht 

Voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van Het Kompas zijn we op zoek naar 

een enthousiaste en betrokken ouder die de MR wil komen versterken. Meer info bij juf Franca, juf 

Liselotte,  Graham Senior(ouder van Lynn) of bij meester Wilbert. 

 

Spelletjesdag 

Op donderdag 3 januari toveren we FORT33 

om tot een waar spelletjesparadijs! In 

samenwerking met de speelotheek Leusden 

kun je de leukste spelletjes komen spelen. De 

vrijwilligers van de speelotheek staan klaar om 

spellen die je niet zo goed kent uit te leggen 

als dat nodig is. En dit allemaal helemaal 

gratis. Geef je wel even op via 

aanmelden@fort33.nl zodat we weten op 

hoeveel mensen we kunnen rekenen.  

Plaats: Fort 33 Bavoortseweg 25, 3833 BM, 

LEUSDEN 

Wanneer 3 Januari 2019 : van 9:00 – 13:00 uur 

brengen vanaf 9:00 uur, ophalen vanaf 12:30 uur 

Leeftijd: basisschool 

 



 

Kinderkerstviering in de Jozefkerk 

Op kerstavond 24 december om 17.00 uur is er een kinderkerstviering 

in de Jozefkerk Hamersveldseweg 51 Leusden. Zo groot, zo klein…  

Kinderkerstviering St. Jozefkerk Leusden, 24 december 17.00 uu 

We luisteren naar het kerstverhaal, leggen het kindje in de kribbe. We 

bidden en we zingen met elkaar veel kerstliedjes.  

De viering is afgestemd op kinderen in de basisschoolleeftijd en er is 

veel interactie.  

Natuurlijk zijn (groot)ouders ook van harte welkom! Ook staat er weer 

een prachtige kerststal in de kerk.  

Het thema dit jaar is 'Zo groot, zo klein...'.  

Graag tot dan!  

 

Leerlingen op school 

In de maanden december en januari komen de volgende kinderen 

nieuw op school, Ze starten allemaal in groep 1-2: Evi Fabries, Sepp Koelewijn, Mees Kuijper, Tom 

Kuijper en Elise van den Berg. 

Vandaag hebben we ook afscheid genomen van  Gijs en Saar Schevers en van Julia Lawalata. We 

hopen dat jullie allemaal na de vakantie snel jullie plekje vinden op school! 

 

Agenda 

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) 

18 januari nieuwsbrief 11 

22 januari ouderpanel ( 19.30-21.00 uur) 

28 januari studiedag (groep 1-5) 

1 februari nieuwsbrief 12 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  

Directeur Het Kompas 


