
      
Nieuwsbrief Het Kompas schooljaar 2018-2019 

12 april 2019 

Inleiding  

Op deze dag van de Koningsspelen bruist de school 

van spelende kinderen en actieve ouders en 

kinderen. Via Parro zullen er foto’s gedeeld 

worden.Mooi om te zien, dat we met vereende 

krachten, de kinderen een dag geven waar ze met 

veel plezier aan terug kunnen denken. Dank voor 

iedereen die daaraan bijgedragen heeft. 

Alles begint bij jou en jij bent precies goed 

De woorden die hierboven staan, horen bij onze onderwijsvisie. De afgelopen maanden zijn er een 

aantal collega’s en een ouder/kunstenaar bezig geweest om plannen te maken om deze visie meer 

zichtbaar te maken. Dit zal de komende maanden verder uitgewerkt gaan worden. Bij de 

kleuteringang, het podium en de kapstokken bij groep 7 gaat onze visie gevisualiseerd worden.  

Wij zijn er in ieder geval heel blij mee! 

 

Nieuwe schoolshirts 

De schoolshirts waren hard toe aan vervanging.  Binnenkort komen 

er nieuwe schoolshirts en die worden na de meivakantie door de 

Oudercommissie uitgedeeld. We gaan het hele uitleensysteem 

namelijk anders doen. Elk kind krijgt namelijk een shoolshirt in 

bruikleen mee naar huis. Het shirt kan t.z.t. worden opgehaald door 

de ouders. De shirts kunnen als ze te klein zijn of als de kinderen de 

school verlaten weer worden ingeleverd bij de oudercommissie. 

Mocht het shirt kwijt zijn of ernstig beschadigd, dan wordt er een 

bedrag in rekening gebracht, ter vervanging van het shirt.  

Voor de kinderen is er een shirt voor de begeleider is er een Kompasveiligheidsvest. Verdere info 

volgt, met de data van het ophalen . 

 

  



Pasen 

Volgende week donderdag 18 april vieren wij op het Kompas Pasen. ’s Ochtends is er een 

crea-ochtend en aansluitend is er een high-tea-paaslunch. Natuurlijk krijgt het Paasverhaal vanuit 

Trefwoord ook een plek. 

Het lekkers kunnen de kinderen op donderdag 18 april om 8.30 in het speellokaal (gymzaal kleuters) 

brengen. De paascommissie zorgt dat de hapjes in de goede klas terecht komen.  Het goede doel is 

dit jaar de speelgoedbank. Mocht u nog speelgoed/boeken/spelletjes etc thuis hebben liggen wat u 

niet meer gebruikt dan kunt u dit donderdag 18 april om 8.30 inleveren in de hal bij het podium. Na 

Pasen wordt het speelgoed naar de Speelgoedbank gebracht. De high-tea-paaslunch zal zijn vanaf 

12.00. De kinderen hoeven deze dag dus alleen een 10 uurtje en geen lunch mee te 

nemen naar school.  

 

1 april 

Op maandag 1 april waren er flink wat goede grappen. Door leerkrachten( bezoek 

podoloog: Dr. I.A Pril en een gymcito) en door leerlingen( spinnen op 

toetsenborden). Eigenlijk waren er teveel om op te noemen. Leuk om ze met zijn 

allen lol te hebben en samen te lachen! De tip voor volgend jaar: blijf op de datum 

letten, want je weet het maar nooit. 

 

MR  

De MR is weer voltallig met de 2 vertegenwoordigers(Jessica Kerkhof & Graham Senior )vanuit de 

ouders en 2 vertegenwoordigers vanuit het team(juf Franca en juf Liselotte). Mocht u vragen of 

opmerkingen hebben over het school(beleid), dan kunt u deze mensen persoonlijk aanschieten of 

een vraag mailen naar mr@kompasleusden.nl. 
 

Klusochtend 

De klusochtend van 13 april gaat niet door. De eerstevolgende klusochtend is op zaterdag 29 juni. 

 

Agenda 

12 april Koningsspelen, nieuwsbrief 16 

13 april Klusochtend⇒ vervallen 

16 & 17 april eindtoets groep 8 CITO 

18 april Paasviering 

19 april t/m 3 mei Meivakantie 

7 mei juf Tineke jarig 

10 mei juf Renée jarig, nieuwsbrief 17  

21 mei schoolreis groep 1 tot en met 7 

24 mei nieuwsbrief 18 

29 mei juf Myet jarig, talentenjacht 

30 mei Hemelvaartsdag 

31 mei vrij 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wilbert Koelewijn 

directeur Het Kompas 

mailto:mr@kompasleusden.nl

