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Inleiding 

Het jaar 2019 is al weer halverwege de eerste maand. We zijn blij dat  we iedereen na de vakantie 

weer veilig op school terug hebben gezien. Zo kunnen we met zijn allen een vervolg geven aan het 

schooljaar 2018-2019. Eigenlijk willen we met zijn  allen de kinden goed voorbereiden op een leven 

lang leren, want leren doe je niet alleen maar onder schooltijd. Leren is natuurlijk ook veel meer dan 

lezen, rekenen en schrijven, al zullen we als school natuurlijk deze vakken de meeste aandacht blijven 

geven. Maar leren doe je ook in de pauze met je vriendjes/vriendinnetjes en op het sportveld of in de 

buurt. Dat leren mag  gerust met vallen en opstaan en het weer anders aanpakken, soms zijn dat 

zelfs de meeste waardevolle lessen die je leert. Laten we zo 2019 met zijn allen een inspirerend en 

leerzaam jaar maken! 

 

Studiedag 11 januari 

Vorige week vrijdag was er een studiedag voor de kinderen van De Hobbit en Het Kompas. De beide 

teams zijn met elkaar in gesprek gegaan over het nieuwe gebouw. Er waren daarnaast ook 

vertegenwoordigers van Scholen in de Kunst en Humanitas(Kinderopvang & BSO) aanwezig.  

Samen hebben we gesproken over de mogelijkheden die er zijn om met elkaar samen te kunnen 

werken. Zoals u waarschijnlijk weet, is de gemeente voornemens om in 2022 in de wijk Groenhouten 

een nieuw gebouw neer te zetten voor onderwijs en kinderopvang. We kijken terug op een 

enerverende en intensieve dag. Deze dag heeft in ieder geval gezorgd voor een betere kijk op de 

verschillende belangen van de organisatie en de mogelijkheden van samenwerking.  Dit zal komende 

tijd zeker nog een vervolg gaan krijgen. 

 

Voorleesexpres 

Bij de voorleesexpres worden kinderen met een taalachterstand wekelijks thuis voorgelezen door 

enthousiaste vrijwilligers.  We willen u graag laten weten dat we weer ruimte hebben bij de 

VoorleesExpress, om gezinnen uit de gemeente Leusden te kunnen ondersteunen met een 

voorleestraject. Gezinnen met kinderen van 3 t/m 8 jaar bij wie er sprake is van een taalachterstand 

of taalproblemen, komen hiervoor in aanmerking. (meer info) 
 Wanneer de ouders hier achterstaan, kunt u de kinderen aanmelden via de volgende link: 

 https://mijn.voorleesexpress.nl/gezin-aanmelden/rLK3un5kbHh69IGAxGj0CRNikFO2 

 Vriendelijke groeten, 

 Ineke Bresser en Christien Stoeten, Coördinatoren VoorleesExpress Gilde Leusden 

 

https://drive.google.com/file/d/0By11DDpGhDwiXzduS0M4YklKT1g1QXZySkllUlNpcy02YjVR/view?usp=sharing
https://mijn.voorleesexpress.nl/gezin-aanmelden/rLK3un5kbHh69IGAxGj0CRNikFO2


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.  Hierover heeft in de vorige 

nieuwsbrief al wat informatie gestaan. De organisatie  van deze 

panelavond bleek toch nog even wat meer tijd te vragen en daarom 

is de eerste avond verschoven naar donderdag 7 februari.  Volgende week  zullen er persoonlijke 

uitnodigingen gestuurd worden naar 3 willekeurige ouders per groep. 

De eerste ouderpanel avond is dus op donderdag 7 februari van 19.30- 21.00 uur.  

 

 

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. Op dit moment zijn er al een 

paar ouders die hun interesse hebben aangegeven. Als u ook interesse heeft, neem dan even contact 

op of vraag meer info bij juf Franca, juf Liselotte,  Graham Senior(ouder van Lynn) of bij meester 

Wilbert. Als er meerdere ouders interesse hebben in de rol binnen de MR, dan zal er een verkiezing 

worden uitgeschreven. 

 

Vakantieouders gezocht voor vakantiekinderen!  

U staat ongetwijfeld weleens stil bij het lot van kinderen die het            

slecht hebben getroffen. Kinderen die (emotioneel) worden       

verwaarloosd of die geen fatsoenlijke verzorging krijgen. Of        

kinderen die door omstandigheden thuis worden geconfronteerd       

met problemen. Europa Kinderhulp zet zich in voor deze groep          

kinderen. Dat doen we sinds 1961 en we werken uitsluitend met           

vrijwilligers. Elk jaar brengt de regio Utrecht ca. 300 kwetsbare          



kinderen uit binnen- en buitenland onder bij Nederlandse gastouders. Gastouders van wie we niet              

meer verwachten dan dat ze onze kinderen aandacht, structuur en liefde geven. 

Wilt u uw huis en hart openstellen voor een kind dat het nodig heeft?  Meer info 

 

Studiedag groep 1-5- maandag 28 januari 

Op deze studiedag zijn alleen de groepen vrij die met het continurooster voldoende uren maken. Op 

deze dag helpen de leerkrachten van de groepen 1-5, de collega’s van de bovenbouw met het 

afnemen van de toetsen en is er de ruimte om met met elkaar verder te over het organiseren van de 

kansrijke combi’s in de onderbouw. Wat gaat er al goed en waarin kunnen we nog meer stappen 

zetten, waardoor de onderwijskwaliteit omhoog gaat. 

 

Agenda 

18 januari nieuwsbrief 11 

22 januari leerlingenraad 

28 januari studiedag (groep 1-5) 

vanaf 28 jan. adviesgesprekken groep 8 

1 februari nieuwsbrief 12 

4 februari start Leefstijlthema: Ik vertrouw op mij 

6 februari juf Liselotte jarig 

7 februari ouderpanel ( 19.30-21.00 uur) 

13 februari rapport mee 

14 februari juf Franca jarig 

15 februari nieuwsbrief 13 

18 februari informatieavond kansrijke combigroep 4/5  

 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  

Directeur Het Kompas 

https://drive.google.com/file/d/1ONIRbeCCedAxw_fCkCzGPBqyzo2shTMq/view?usp=sharing

