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Inleiding  

In deze korte nieuwsbrief het laatste nieuws over de school. 

 

Terugblik ouderavond Kansrijke Combi’s op Het Kompas 

Gisteravond heeft de school een duidelijke presentatie gegeven over de plannen voor het komende 

jaar en de jaren daarna. In de presentatie is ook uitleg gegeven hoe we de groepen gaan 

samenstellen. Meer info kunt u lezen in de Presentatie. Binnenkort zullen de ingevulde Tip, Tops en 

“zaken waar je blij van wordt” uitgewerkt worden met een inhoudelijke reactie hierop van de school.  

Formatie nieuwe schooljaar 

Op dit moment zijn er nog de nodige gesprekken. Het formatieplaatje is daarmee nog niet volledig 

rond. De komende weken wordt dit waarschijnlijk afgerond. Op dit moment is dit helder: 

Groep 1-2 juf Franca en juf Renée 

Groep 2-3 juf Liselotte 

Groep 4-5  juf Idske en juf Gerda 

Groep 6 juf Mieke als aanspreekpunt 

Groep 7 meester Peter als aanspreekpunt 

groep 8 meester Gerard als aanspreekpunt 

Juf Joke Intern Begeleider en Kwink groep 

Meester Wilbert Directeur 

juf Myet Onderwijsassistent 

juf Gaby administratie 

meester Twan conciërge 

Klusochtend 

Aanstaande zaterdag is er weer een klusochtend. We starten om 

9.00 uur en gaan door tot uiterlijk 11.30 uur.  Vanaf 8.50 uur staat 

de koffie en thee klaar. Opgeven kan via de Parro agenda. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1XyAyZhmsbKTQBzv4RADsuqWVZZsWHK0B/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

Parro en het Parnasys ouderportaal- samen 

werken we aan kwaliteit 

Als school staan we voor goed onderwijs. Dat onderwijs willen we (zoveel als mogelijk is) op maat 

maken voor de leerlingen( Alles begint bij jou). We doen dat op onze manier ( opgeruimd/openhartig 

en ondernemend). We willen samen ( ouders/leerling/school) werken aan kwaliteit. Deze woorden 

staan in en op ons gebouw en komen ook in onze aanpak naar voren. Een onderdeel daarvan is het 

openstellen van het het Parnassys Ouderportaal en het communicatiemiddel Parro. Wij zijn een van 

de eerste scholen die hiermee aan de slag is gegaan en zien dat er binnen Leusden steeds meer 

scholen deze kant opgaan. Mocht u nog geen ouderportaalaccount hebben(of het kwijt zijn), stuur 

dan even een mail naar info@kompasleusden.nl. Dan gaan we zorgen dat dit snel weer opgelost 

wordt. Meer info over de laatste mogelijkheden van Parro en het Ouderpartaal ziet u op deze pagina. 

Engelse zomerschool in Amersfoort 

Voor leerlingen van groep 5 en 6 is deze week een fijne eerste 

kennismaking met Engels en voor de leerlingen van groep 7 en 8 een 

mooie voorbereiding op de middelbare school.Ook dit jaar organiseren 

we weer een English Experience Week in de laatste week van de 

zomervakantie (26-30 augustus).Kinderen gaan de hele week aan de 

slag met de Engelse taal door middel van opdrachten, sport- en 

spelactiviteiten en Engelse les op hun eigen niveau. 

 Agenda 

28 juni nieuwsbrief 20 

29 juni klusochtend 

30 juni meester Gerard jarig 

vanaf 3 juli pre-adviesgesprekken groep 7 

5 juli Zomerfeest (17.00-20.00 uur) +  nieuwsbrief 21 

10 juli wenmoment 

11 juli juf Joke jarig 

12 juli rapporten mee + nieuwsbrief 22 

16 juli slotavond groep 8 

19 juli 12.00 uur zomervakantie tot en met 30 augustus 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn 

directeur Het Kompas 

mailto:info@kompasleusden.nl
https://www.parnassys.nl/service/support/hulp-ouders
https://www.englishacademy.info/dutch/summer-experience/
https://www.englishacademy.info/dutch/summer-experience/

