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Inleiding 

Wat een bijzonder leuke gekke harendag hebben we gehad, vooral in de Onderbouw waren er 

ontzettend veel gekke haren te zien. Mooi om zo met elkaar lekker gek te doen!  Dat is iets wat 

school zeker ook mag zijn! 

 

15 maart stakingsdag Onderwijs 

Het Nederlandse onderwijs gaat plat. Een nationale actieweek eindigt op 

vrijdag 15 maart  met een landelijke staking van basisscholen tot 

universiteiten.  

Leraren, onderwijsondersteuners en directeuren uit het po, vo en mbo 

werken massaal door bij ziekte, zijn voortdurend invallers aan het zoeken 

of aan het inwerken en de klassen zijn bomvol.  

Er wordt niet gestaakt voor een hoger salaris. Wel voor investeringen in 

het onderwijs die nodig zijn voor het aanzien van ons beroep, voor meer 

mensen in de school ter verlaging van de werkdruk. Door nu daarop in te 

zetten zullen hopelijk nieuwe mensen de weg weer vinden naar de opleidingen en de tekorten in het 

onderwijs minder worden.  

Het Voilabestuur  heeft daarover een stakingsbrief  geschreven.  

De mening van de leerkrachten die werkzaam zijn in de groepen op vrijdag, zijn geïnventariseerd en 

en de school zal dicht zal zijn die dag. Wij vragen uw begrip en steun voor deze actie. 

Wilt u mij hierover een vraag stellen dan kan ik u volgende week natuurlijk weer te woord staan. 

 

KLA4 

Vanaf 1 maart ga ik naast mijn taak als directeur van Het Kompas ook gedeeltelijk een andere 

school(KLA4) onder mijn hoede te nemen. De schoolleiding gaat niet door mij alleen gedaan worden. 

Er gaan ook andere mensen een gedeelte van de directietaak op zich nemen.  

Hierdoor zullen er taken op Het Kompas worden overgenomen worden door collega's. Ondertussen 

is duidelijk geworden dat juf Gerda en meester Gerard L. een aantal taken gaan overnemen. Zij zullen 

een gedeelte vervangen worden en/of een uitbreiding van uren krijgen. In principe ben ik op deze 

momenten op Het Kompas: 

maandagmiddag/ dinsdagochtend/ donderdagmiddag/vrijdagochtend. De woensdag is een wisseldag 

en zal naar behoefte worden ingevuld. 

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan bent u van harte welkom voor een gesprek.  

https://drive.google.com/file/d/0By11DDpGhDwidnhNR2p2SWphNlY4ZHVYMG9PdXlVYnUtV1dr/view?usp=sharing


Leden gezocht voor de oudercommissie 

De Oudercommissie is een enthousiaste club ouders die veel regelen voor de activiteiten binnen de 

school. Hierbij valt te denken aan verschillende activiteiten 

zoals: het 

sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, carnaval, het 

zomerfeest etc. 

Om dit allemaal goed mogelijk te maken zijn we op zoek naar 

nieuwe leden(M/V).  Met elkaar kunnen we er voor zorgen 

dat er leuke en bijzondere vieringen zijn. Met meer mensen 

kunnen we deze ondersteuning aan de extra activiteiten en 

vieringen op school blijven uitvoeren. 

Neem voor meer informatie contact op met Daphne van den 

Berg (moeder Lenthe groep 8 en Binck groep 4/5) of Hanna 

Nennie-van Gemeren (moeder Jason groep 7, Tobias groep 4/5, Elias groep 2/3 en Yoel groep 1/2) 

oudercommissie@kompasleusden.nl 

  

Informatieavond gezinsparaplu 

Misschien heeft u weleens nagedacht over wat u kunt betekenen voor een kind (in 

uw omgeving), dat hulp en/of ondersteuning nodig heeft. Er zijn verschillende 

manieren om dat te doen. 

Om wat meer uitleg te geven en samen te spreken over de mogelijkheden, 

wordt op 21 maart 2019 een informatiebijeenkomst over beide vormen van hulp en 

ondersteuning georganiseerd in Leusden.  

De avond wordt georganiseerd door de gemeente Leusden in samenwerking met de 

organisaties: De Rading (Pleegzorg) en Youké (Pleegzorg), gezinshuis Kracht van Verschil 

(Gezinsparaplu), en Stichting Present (Steungezinnen).  

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over pleegzorg en over initiatieven in 

de buurt om kinderen en ouders te ondersteunen. Dat pleegouderschap of gezinsondersteuner 

alleen is weggelegd voor opvoedingsexperts, is een misverstand. We zijn op zoek naar 

“supergewone” mensen. Meer info. 

 

 

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 komt er nog een binnenstebuitendag’”.  

Meer info over het programma. 

 werkgroep Carnaval 

https://drive.google.com/file/d/1GER1qor7WwgVakMuG9gXXpepKkwEv6DI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zmPBJxGdDrhn7zB9YwewpoI-4QBFARJr/view?usp=sharing


 
 

Het Kompas steunt universitair onderzoek naar kinderen 

 Hoe ontwikkelen de hersenen en het gedrag van opgroeiende kinderen zich? 

Dat onderzoekt YOUth, een groot onderzoek van de Universiteit Utrecht. De 

resultaten kunnen in de toekomst bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. 

YOUth zoekt kinderen van 8, 9 of 10 jaar die meerdere jaren willen 

meedoen. Deelnemers gaan verspreid in de tijd in het totaal 3 keer 

naar het KinderKennisCentrum voor een onderzoeksdag: YOUth volgt 

uw dochter of zoon tot een leeftijd van ongeveer 16 jaar.  

 Op donderdag 7 maart zal Suzanne `t Hart van Universiteit Utrecht 

een gastpresentatie houden in de groep 6 van onze Basisschool en 

krijgen de kinderen een Professor Bovenkamer boekje mee (met 

antwoordkaart). 

Op de website van YOUth ziet u in deze korte film hoe het onderzoek in zijn werk 

gaat en kunt u ook eventueel digitaal een informatiepakket aanvragen. Neem 

alles rustig door met uw kind en besluit daarna of jullie mee willen doen. Meer 

weten? Kijk op www.youthonderzoek.nl of bel het gratis nummer 

0800-4003040. U vindt YOUth ook op Facebook. 

Klusavond vervallen 

De klusavond van donderdagavond 7 maart gaat niet door. Dit ivm de afwezigheid van de 

begeleidende teamleden. Het eerstvolgende klusmoment met ouders en leerlingen zal zijn op 

zaterdag 13 april. 

Agenda 

15 februari nieuwsbrief 13 

18 februari informatieavond kansrijke combigroep 4/5  

19 februari binnenstebuitendag 

22 februari Carnaval 

25 feb-1 maart voorjaarsvakantie 

7 maart Professor Bovenkamer les groep 6 + klusavond 

11 maart MR (20.00 uur) 

12 maart juf Petra jarig 

14 maart nieuwsbrief 14 

15 maart Stakingsdag onderwijs ( geen les!) 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  

Directeur Het Kompas 
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