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Inleiding 

Afgelopen woensdag kwam Sint met 3 van zijn Pieten naar Het Kompas. Het bleef lang spannend of 

ze nog wel zouden komen, maar uiteindelijk kwam alles goed. In alle klassen zijn ze even langs 

geweest en voor iedereen op school was er een mooi cadeau. De ochtend werd dankzij de goede 

hulp van een aantal enthousiaste ouders van de Oudercommissie één groot feest. 

De foto’s zijn van de verschillende cadeautjes van de knutselpieten. Sinterklaas vertelde aan mij dat 

ze in Spanje ook werken met: Alles begint bij jou!  Zo krijgen ze geweldig ingepakte cadeautjes. 

   



Kerst op Het Kompas 

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. De kinderen en de ouders worden vanaf 17.45 uur verwacht op school. Op 

het schoolplein is er heerlijke warme chocolademelk/glühwein/ erwtensoep en kerstbrood.Terwijl er 

op de achtergrond foute Kerstmuziek te horen is op het plein. 

De intekenlijsten hangen bij de klas. De warme hapjes kunt u vlak voor 18.30 uur afleveren bij de 

kleuteringang.  Hier zullen enkele ouders staan om het eten in ontvangst te nemen en bij de goede 

klas te brengen. Het buffet in de klassen zal rond 19.30 uur weer afgelopen zijn. 

Na de Kerstviering ( rond 20.00 uur) zal de school weer óntsiert’ worden. Het zou mooi zijn als we dat 

met zijn allen zouden kunnen doen. Veel handen maken licht werk! 

Voor het opruimen van de versieringen zal er nog Parroberichten gestuurd worden.  

Mochten er vragen zijn, dan kunt u terecht bij: Esther van Herwaarden, Ester Eijkelboom, Femke 

Voskuilen of juf Tineke Strijker. 

 

Kerstlichtjeswandeling 

Ook dit jaar wordt de kerstlichtjeswandeling gehouden.  Op 

zaterdag 22 december a.s. is iedereen weer van harte welkom om 

de kerstlichtjeswandeling te komen bezoeken. Tijdens de 

wandeling staan er honderden lichtjes die je de weg zullen wijzen 

naar Bethlehem. We worden toegesproken door Keizer Augustus 

en komen via de Romeinse soldaten in de stad Bethlehem. Het is 

er vol… Tijdens de wandeling doen de herbergiers en 

dorpsbewoners hun verhaal. De engelen, de herders met hun 

schapen en de wijzen met hun mooie gewaden en cadeau's geven 

ons de boodschap door die zij hebben ontvangen, ieder op hun 

eigen manier. We zijn samen als reizigers onderweg om 

uiteindelijk Jozef en Maria met het kindje te ontmoeten. Overal was het vol in de stad Bethlehem, ze 

vonden een plaatsje ergens achteraf, waarschijnlijk in een stal bij de dieren. Niet de mooiste en de 

beste plaats voor zo'n bijzonder kind. Aan het eind van de wandeling kan worden nagepraat op het 

dorpspleintje en is er altijd een plaatsje vrij in de herberg om wat te drinken en samen te zijn. Deze 

wandeling is gericht op kinderen, maar iedereen is welkom. De wandeling duurt circa een half uur en 

kost u/jou helemaal niks. Jullie zijn welkom op het Jan Banninkpark (Bavoortseweg 27 in Leusden, 

achter Fort 33). Tussen 17:00 en 19:00 uur kan de wandeling gelopen worden. Tot ziens! 

 

Agenda 

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) 

18 januari nieuwsbrief 10 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  

Directeur Het Kompas 


