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Inleiding 

De eerste maand van 2019 is alweer voorbij. De maand januari is voor het basisonderwijs ook de 

maand waarin er CITO leerlingvolgsysteemtoetsen worden afgenomen. Deze toetsen gebruiken we 

als school vooral om een beeld te krijgen van de groei op leerlingniveau en de resultaten per groep of 

per vak op schoolniveau. De komende weken gaan we deze toetsresultaten analyseren en 

aanpassingen doen voor het onderwijsaanbod voor de maanden tot het einde van het schooljaar.  

In het ouderportaal zijn de verwerkte toetsen al zichtbaar. Ondertussen wordt er door het team hard 

gewerkt aan de rapporten, die gaan op woensdag 13 februari met de kinderen mee.  Het rapport 

geeft een schriftelijke weergave van de ontwikkeling van het kind. Mocht dit vragen oproepen, 

schroom dan niet om een afspraak te maken met de leerkracht. Zo werken we samen aan kwaliteit. 

 

Parkeren in de vakken 

Voor de veiligheid van kinderen en alle ouders die naar school toekomen is het enorm belangrijk dat 

de auto’s geparkeerd worden op de parkeerhavens. Vaak zijn er rond De Meent voldoende plaatsen 

waar geparkeerd kan worden. Daarmee zorgen we ervoor dat iedereen veilig naar school en weer 

terug naar huis kan! 

 

Staking 15 maart 

Op vrijdag 15 maart is er een landelijke stakingsdag uitgeroepen voor het onderwijs. Als meer dan de 

helft van de leerkrachten die op 15 maart voor de klas staan staken, is het onverantwoord om de 

school voor de leerlingen open te houden. Aangezien er nog(landelijke) onderhandelingen  zijn is er 

nog niet duidelijk te zeggen wat de situatie op Het Kompas zal worden. Het is wel goed om alvast 

rekening te houden met verschillende scenario’s.  

 

Stille Tocht naar het Stirlingmonument 

Het Kompas heeft het (oorlogs)monument voor de omgekomen 8 

bemanningsleden van de Stirling bommenwerper geadopteerd. 

Vorig jaar werd het monument onthuld met een uitgebreide 

ceremonie. Het monument is ontworpen door Mirjam Woltman, 

ouder van Het Kompas. 

De Historische Kring organiseert zaterdag 2 februari 2019 een Stille 

Tocht naar het monument. Kinderen van groep 7 en 8 spelen een rol 

in de herdenking. Meer info  

 

https://drive.google.com/file/d/1vCgqPD8G8OJ1oJAyPDttxy9QJshwS_8x/view?usp=sharing


 

 
Mad Science komt op Het Kompas! 
Vanaf 18 februari komt er een gekke wetenschapper van Mad 
Science de naschoolse  
Techniek & Wetenschap cursus verzorgen op Het Kompas. 
Kinderen worden gedurende 6 weken lang meegenomen in de 
wondere wereld van experimenten, proefjes en spectaculaire 
demonstraties!  
Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de 
Techniek en Wetenschap die daarachter zit uitleggen.  
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte slimme 
wetenschapper!  Kinderen leren over beweging,licht en 
magneten. Er komt van alles aan bod! 
Tijdens de naschoolse cursus komen kinderen spelenderwijs in 
aanraking met verschillende aspecten van Techniek en 
Wetenschap. Ze leren om te onderzoeken en te ontdekken, maar 
ook om hypotheses te maken en te analyseren.  
Mad Science is op een missie om kinderen enthousiast te maken 
voor Techniek & Wetenschap. Met behulp van de knotsgekke 
wetenschappers, spannende demonstraties en leuke activiteiten 
komen steeds meer kinderen in aanraking met de wereld van 
Techniek & Wetenschap! Klik hier om direct naar de 
inschrijvingssite te gaan. 
 

 

Ouderpanel 

Op donderdag 7 februari is het eerste ouderpanel op Het Kompas 

vanaf 19.30 uur gaan een stel willekeurig gekozen ouders met elkaar 

in gesprek over de gezonde school.  Wat is het schoolbeleid en hoe 

staan de ouders hier tegenover? Welke aanvullingen zijn De eerste 

ouderpanel avond is dus op donderdag 7 februari van 19.30- 21.00 

uur.  

 

Kids Bingo in de Til 

Dat getallen ook wel eens heel spannend zijn, kunnen jongeren 

meemaken in De Til. Voor € 2,00 kunnen kinderen, in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar, een boekje met 

getallen kopen. Met ieder boekje kunnen 5 rondes worden gespeeld. Sommige kinderen hebben 

meerdere boekjes te controleren en daardoor wordt de spanning nog eens extra opgevoerd! Ieder 

kind kan op een gratis glaasje ranja en wat lekkers rekenen. Er worden heel wat prijzen gewonnen en 

ieder kind mag bij het verlaten van de Til even grabbelen in de grabbelton, zodat ook daadwerkelijk 

ieder kind met een prijs richting huis gaat. Meer info/aanmelden 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/Utrecht
https://www.facebook.com/events/279081636100831/?ti=icl


 

Carnaval 

Op vrijdag 22 februari vieren we carnaval op het Kompas. Het beloofd weer een knalfeest te worden.  

We beginnen de ochtend met de optocht.  Kinderen kunnen aan de optocht alleen meedoen of met 

een groepje. Daarna wordt er in de klassen geknutseld. Er is een modeshow voor de OB/MB en voor 

de BB. De BB gaat ook nog aan de slag met een quiz over volksfeesten. Rond het middaguur wordt de 

prijs uitgereikt voor het leukste , origineelste voertuig.  

Na de middagpauze is er in alle groepen een eigen programma tot 14.00 uur. Als voorbereiding op 

Carnaval is er een “gekke harendag“  en een binnenstebuitendag’”.  

Meer info over het programma. 

 werkgroep Carnaval 

Agenda 

1 februari nieuwsbrief 12 

4 februari start Leefstijlthema: Ik vertrouw op mij 

5 februari leerlingenraad 

6 februari juf Liselotte jarig 

7 februari ouderpanel ( 19.30-21.00 uur) 

13 februari rapport mee + MR Kompas en Hobbit 

14 februari juf Franca jarig + gekke harendag 

15 februari nieuwsbrief 13 

18 februari informatieavond kansrijke combigroep 4/5  

19 februari binnenstebuitendag 

22 februari Carnaval 

25 feb-1 maart voorjaarsvakantie 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  

Directeur Het Kompas 

https://drive.google.com/file/d/1zmPBJxGdDrhn7zB9YwewpoI-4QBFARJr/view?usp=sharing

