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10 mei 2019 

Inleiding  

Na een heerlijke meivakantie zijn we begonnen aan de laatste periode van dit schooljaar. Doordat we 

laat vakantie hebben is er nog een kwart van het schooljaar te gaan ( 10/11 weken).  We gaan er een 

met zijn allen een leuke en  leerzame periode van maken. 

Schooljaar 2019-2020 

Achter de schermen zijn er al de nodige gesprekken geweest over de groepsindeling en de bezetting 

voor het nieuwe schooljaar. We hebben op de teldatum ( 1 oktober) waarschijnlijk zo’n  133 

leerlingen. Dat aantal kan nog veranderen doordat er nog allerlei gesprekken zijn met ouders. 

Aanstaande maandag gaan we met de MR verder doorpraten over de ideeën die er nu zijn. In de 

volgende nieuwsbrief  gaan we wat meer duidelijkheid  geven over het volgende schooljaar. 

Schoolreisje 

Dinsdag 21 mei gaan wij met groep 1 t/m 7 op schoolreis. De groepen 1/2 en 2/3 gaan naar Oud 

Valkeveen  en 4  t/m 7 gaan naar avonturenpark Hellendoorn.  

De groepen  4 t/m 7 vertrekken om 8.45 uur bij de t- splitsing van 

Groenhouten-Zuid en de Landweg. Wij hopen dan om 10.00 uur 

bij het park te komen. 

Het 10- uurtje en de lunch moet u zelf meegeven aan uw kind. 

Wij vertrekken om 15.00 uur uit het park en hopen dan rond 

16.00 uur weer terug te zijn.  

 

De groepen 1/2  en 2/3  mogen die dag om 9.00 uur op school 

komen. Zij vertrekken om 9.15 uur bij de t-splitsing van 

Groenhouten-Zuid en de Landweg.  Wij hopen dan om 10.00 uur bij 

het park aan te komen. Het 10- uurtje en de lunch moet u zelf 

meegeven aan uw kind. 

Wij vertrekken om 14.15 uur weer uit het park en hopen om 15.00 

uur weer terug te zijn.  

 

Een paar aandachtspunten: 

- Alle kinderen hebben die dag een polsbandje om met het telefoonnummer van een 

begeleidende leerkracht. 

- de kinderen uit groep 4 worden begeleidt door 2 leerkrachten. 



- de kinderen uit de groepen 5 tot en met 7 mogen gaan zelfstandig het park in. In de groep 

wordt besproken dat we er voor zorgen dat niemand alleen loopt. Verder lopen er een aantal 

leerkrachten door het park om dit in de gaten te houden. 

- Alle kinderen hebben hun nieuwe Kompas shirt aan. 

- Wilt u uw kind ‘s morgens insmeren met zonnebrand. 

- de kinderen uit de groepen 4 tot en met 7 mogen hun mobiel meenemen om eventueel 

foto’s te maken. Zij mogen echter alleen foto’s nemen van kinderen als zij hier toestemming 

voor hebben gekregen en ze niet op sociale media zetten. Dit wordt ook nog in de 

verschillende groepen besproken. 

 

Wat moet u, uw kind meegeven? 

● 10 uurtje en lunch 

● drinken, het liefst in een bidon/dopper/flesje, zodat het weer opnieuw gevuld kan worden 

● zonnebrand 

● eventueel regenkleding 

● Wilt u alles in een goed afsluitende rugzak doen? 

   juf Gerda Luijs 

 

 

Nieuwe schoolshirts 

De nieuwe schoolshirts zijn binnen en zullen binnenkort worden 

uitgereikt aan de kinderen.We zijn er erg blij mee! 

We gaan het zoals al eerder is aangegeven in de nieuwsbrief anders 

doen. Kinderen krijgen het schoolshirt meer naar huis en houden tot 

eind volgend schooljaar.  

We willen graag dat er een volwassene aanwezig is voor het 

ondertekenen. 

In de Parro agenda kunt u zien wanneer er mensen van de 

Oudercommissie en/of het team aanwezig zijn om de shirts uit te 

reiken.  De komende week zal dat aan in ieder geval aan het begin en aan het einde van elke dag zijn. 

 

Schoolvakanties 2019-2020  

Herfstvakantie 21-10 t/m 25-10-2019 

Kerstvakantie 23-12 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie 24 -02 t/m 28-02-2020 

Pasen 10-04 t/m 13-04-2020 

Meivakantie 27-04 t/m 08-05-2020 

Hemelvaart 21-05 t/m 22-05-2020 

Pinksteren 01-06-2020 

Zomervakantie 22-07 t/m 28-08-2020  

De studiedagen zullen later worden bekend gemaakt. 

 
Open Dag Voilascholen 

Op vrijdag  24 mei a.s. hebben alle Voila-scholen een Open Dag. 

Alle scholen hebben een gewone lesdag en staan dan open voor 

nieuwe ouders om ons te bezoeken. 

 



Schoolkamp groep 8 

Van 22 t/m 24 mei gaan de oudste leerlingen van school op schoolkamp. Ze 

zijn 3 dagen in Putten in De Peppelhoeve. Meester Gerard, juf 

Petra,meester Gerard V. en juf Julia gaan mee als begeleiders.  

Het gaat vast bijzonder en  gezellig worden,  daar op de Veluwe. 

 

 

 

 

leerlingenraad 

Wij zijn de leerlingenraad en we zijn de ogen en oren van de school. De leerlingen die er in zitten zijn: 

Femke, Tamar, Michael, Jochem, Sona en Louise. We praten over dingen die belangrijk zijn voor de 

school. Dus als je wilt dat een bepaalt onderwerp besproken word kan je een briefje in de ideeënbox 

doen. Deze ligt bij de boom op het podium. We vergaderen regelmatig op dinsdag. 

 

De afgelopen tijd heeft de leerlingenraad, na het lezen van brieven uit de ideeënbox, zich met de 

volgende zaken bezig gehouden: 

De leerlingenraad heeft besloten dat kinderen van de basisschool de pleinwacht gaan helpen. Dit 

houdt in dat de kinderen van de bovenbouw elke pauze met een geel hesje aan meelopen met de 

pleinwacht. Elke pauze is dat iemand anders. De ene keer is het groep 8 die meeloopt en de andere 

keer groep 6 of 7. Het zijn telkens 2 kinderen.  

Dan over de talentenjacht. Wij, de leerlingenraad, willen graag zeggen dat de talentenjacht er weer 

aan komt. Volgende week, 13 mei tot 18 mei, zijn de voorrondes in de klas.  Wanneer in die week, 

maakt niet heel veel uit.  

Wilt u als lezer tegen uw kind(eren) dan zeggen is dat ze geen onzin briefjes in onze ideeënbox 

mogen  doen. Wij komen regelmatig briefjes tegen met rare tekst erop. De leerlingenraad heeft 

duidelijk gezegd dat je geen onzin briefjes of briefjes met rare tekst in de doos mag doen.  

De leerlingenraad  

 

Fietsen op het schoolplein 

Voor de veiligheid van de kinderen, ouders en medewerkers van de 

school hebben wij de afspraak dat er op het plein niet gefietst wordt. Op 

dit momenten zien wij dat dit steeds vaker toch  gebeurt, wat gevaarlijke 

situaties oplevert. Daarom willen wij u vragen hier alert op te zijn zodat 

iedereen veilig van en naar school kan komen. Alleen de kleuters mogen 

tijdens de lessen met de kleuterfietsjes op het schoolplein fietsen. 



Welkom 

Na de meivakantie is Linde Timmer in groep 6 op Het Kompas begonnen. Wij wensen Linde een fijne 

tijd op Het Kompas toe. 

Agenda 

10 mei juf Renée jarig, nieuwsbrief 17  

13 mei MR (20.00 uur) 

21 mei schoolreis groep 1 tot en met 7 

22 t/m 24 mei kamp groep 8 

24 mei nieuwsbrief 18 

29 mei juf Myet jarig, talentenjacht 

30 mei Hemelvaartsdag 

31 mei vrij  

3 juni start Leefstijl thema: Lekker gezond 

10  t/m 11 juni Pinkstervakantie 

12 juni studiedag Het Kompas( geen les) 

14 juni nieuwsbrief 19 

18-21 juni Avondvierdaagse 

29 juni klusochtend 

12 juli rapporten mee 

16 juli slotavond groep 8 

19 juli 12.00 uur zomervakantie tot en met 30 augustus 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wilbert Koelewijn 

directeur Het Kompas 


