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Inleiding 

Afgelopen vrijdag was Het Kompas gesloten. Dat is ook de reden waarom de nieuwsbrief dit keer op 

de maandag verschijnt en niet op de vrijdag. Op dit moment is er een crisis in het onderwijs gaande. 

De kwaliteit van het onderwijs staat zwaar onder druk.  Het regelen van vervanging wordt steeds 

lastiger en hiermee komen we nu echt in de knel; het kost veel tijd en de leerkrachten in de 

vervangerspool zijn vaak al ingezet of onvoldoende gevuld. De noodzaak om een groep naar huis te 

sturen of het beslissen om een groep wel of niet op te delen levert veel druk op bij mij als directeur. 

Daarnaast doe ik met regelmaat een beroep op teamleden om extra te werken als er een collega ziek 

is. Dit zorgt voor extra werkdruk, aangezien het verantwoordelijkheidsgevoel van het gehele team 

erg groot is. Ik wil ouders niet meer dan nodig confronteren met het feit dat kinderen niet naar 

school kunnen. Daarnaast wil ik de leerkrachten niet meer dan nodig confronteren met extra 

kinderen in de klas als een groep wordt opgedeeld of als een collega wordt gevraagd extra te werken.  

Neemt niet weg dat het alsnog kan voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is en ik moet 

beslissen om een groep naar huis te sturen of op te delen op termijn. 

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mijn deur staat altijd open om ook over dit 

onderwerp in gesprek te gaan. 

 

 

  



 

Samenwerken in de onderbouw -Hoe verloopt nu die samenwerking tussen de groepen 1/2 & 2/3  

Enkele jaren terug zijn we gestart met het werken in kansrijke 

combi’s.  De reden daarvoor was aan de ene kant praktisch op basis 

van het leerlingenaantal en aan de andere kant vanuit de kans die 

gezien wordt om het onderwijs beter af te stemmen op de 

onderwijsbehoeftes van de leerlingen. Zo kunnen we beter alles 

begint bij jou vorm geven. De komende jaren willen we onze 

onderwijsvisie nog meer naar voren laten komen.  In deze 

nieuwsbrief wat uitleg over de samenwerking tussen groep 1/2 & 

groep 2/3.  

De groep 2 leerlingen van de 2/3 combi komen op gezette tijden 

tijdens de keuzemomenten in de 1/2 spelen. Ze leren al spelend met 

de andere kinderen samen te werken. Ze vermengen zich met de 

andere kinderen in de groep. Ze kunnen dan ook een keuze maken 

uit de hoeken. 

Op andere momenten splitst de groep zich. Zo gaan de kinderen van 

groep 2 en zij die op dat moment bij de activiteit kunnen aansluiten op de maandag en 

dinsdagochtend met juf Myet een gericht taal-of rekenactiviteit doen.  

Daarnaast splitst de groep zich tijdens de muziekuren op de dinsdag in een groep 1 en 2, zodat ze les 

in een kleinere setting krijgen van de muziekdocent. 

 

Op de vrijdag na de spelletjes krijgen ze ook in een kleine setting Engels van juf Myet en Leefstijl van 

juf Franca. 

Engels wordt rondom het thema aangeboden. De kinderen maken dan kennis met de Engelse taal 

maar hoeven het niet te onthouden. Des te mooier als ze woorden oppikken en het de week daarop 

nog weten. Trots dat ze dan zijn.  

Tijdens de Leefstijllessen gaan we in op normen en waarden. Hoe gaan we met elkaar en elkaars 

spullen om. Hoe spreken we elkaar aan en lossen we problemen op. Wat doen we als we iets voor 

elkaar willen krijgen etc. Actuele situaties staan daarbij vaak centraal. 

De thema’s van beide groepen zijn hetzelfde. Als leerkrachten bespreken we samen wat de 

mogelijkheden en gezamenlijke activiteiten zijn. Wat kunnen we rondom dit thema creëeren. Waar 

zijn kansen om bij elkaar in de groep te komen. 

Het DINOPROJECT geeft de kinderen de kans om in de 2/3 het museum en de archeologische 

ontdekhoek te bezoeken en omgekeerd spelen de groepen gemengd en gezamenlijk met de 

dinosaurussen in de hal, kijken we informatieve filmpjes over de dinosaurus en hebben de kinderen 

van groep 2 uit de 2/3 combi een dinoversje laten horen. Volgende week komen ze de 1/2 versterken 

als die het versje gaan leren. Leuk om te zien hoe zij de bewegingen daarbij zelf hebben bedacht. 

Nu wilt u weten hoe dat verloopt. 

Wanneer de groep 1/2 kinderen nog in de kring zitten gebeurt het dat de kinderen uit de 2/3 al in de 

hoeken komen spelen. Dit gaat geheel geruisloos terwijl de anderen zich met de kringactiviteit bezig 

houden. Dit is fantastisch om te mogen ervaren elke dag weer.  Samenwerken/spelen is een van de 

constante aandachtspunten. 

 juf Franca en juf Liselotte 

 

  



Zondag 14 april Palmpasen 

De Marcuskerk en Dorpskerk vieren op 14 april Palmpasen. Meer info in de bijlage. 
 

Schoolreis 

Dinsdag 21 mei gaat groep 1 tot en met 7 op schoolreis. Waar de 

reis naar toe gaat is nog even een verrassing, maar het wordt een 

reis vol avonturen. Groep 1 tot en met 3 gaat op een spannende 

busreis richting het westen en groep 4 tot en met 7 gaan richting 

het noord-oosten.  

Via Gaby krijgt u binnenkort het verzoek om 25 euro per kind  over 

te maken voor het schoolreisje op de bankrekening van school. 

Om het schoolreisje voor iedereen betaalbaar te houden en niet 

boven de 25 euro uit te komen, is het niet mogelijk om voor de 

kinderen tussen de middag een lunch te regelen. De kinderen 

moeten dus hun eigen lunchpakketje meenemen. Verdere details hierover krijgt u nog. 

Voor verdere vragen, mag u mij altijd een berichtje sturen of naar mij toe komen.  

 juf Gerda Luijs (gluijs@kompasleusden.nl) 

Agenda 

18 maart nieuwsbrief 14 

29 maart nieuwsbrief 15 

1 april Start Leefstijlthema:Allemaal anders, iedereen gelijk 

4 april verkeersexamen groep 7 

12 april Koningsspelen+ nieuwsbrief 16 

16 &17 april eindtoets groep 8 CITO 

18 april Paasviering 

19 apri t/m 3 mei Meivakantie 

7 mei juf Tineke jarig 

9 mei juf Renée jarig + nieuwsbrief 17 

21 mei schoolreis groep 1-6 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  

Directeur Het Kompas 

https://drive.google.com/file/d/15GWupmFmBiC9PV2vGuA2sa4hQssziwvz/view?usp=sharing

