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Inleiding  

In de afgelopen weken is  op verschillende plekken iets aangepast  in het gebouw. We willen onze 

uitgangspunten meer naar voren laten komen op verschillende plekken. Wij zijn er nu al blij mee en 

er komt nog meer! 

 

Schooljaar 2019-2020 

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

voor het nieuwe schooljaar. De MR heeft hierin goed meegedacht en mee gesproken. 

Volgend jaar hebben we in ieder geval als vaste groepen een 1-2+ 2-3 +4-5.  Dat zullen groepen 

worden van 22- 25 leerlingen per groep. 

Dan blijven er nog 3 leerjaren over, we hebben volgend jaar onvoldoende formatie om daar net als 

dit jaar 3 losse jaargroepen van te maken. Daar hebben we een antwoord op bedacht waarmee we 

de ingezette ontwikkeling van kansrijke combinaties een verder vervolg kunnen geven. We hebben 

volgend jaar in de ochtenden 3 lesgroepen en in de middagen zullen dat er twee zijn. De invulling van 

het middagprogramma wordt de komende weken verder ingevuld. Daarnaast zullen we ook in de 

ochtenden kijken wat we kansrijk kunnen maken.  We laten het leerstofjaarklassensysteem nog iets 

meer meer los en laten het  onderwijs meer aansluiten op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Uiteindelijk willen we namelijk dat: “ Alles begint bij jou” goed vorm krijgt.  Natuurlijk zorgen we 

ervoor dat we de opgedane ervaring en expertise van het team goed blijven gebruiken.  

Nog niet alles is op dit moment helemaal uitgekristalliseerd, maar daar is nog voldoende tijd voor ivm 

de lange tijd nog tot het einde van het schooljaar.  

We zullen hier op de studiedag van 12 juni verdere stappen in gaan zetten. Daarna zullen we zorgen 

voor een passende informatievoorziening naar ouders & leerlingen.  



Schoolreisje 

Met veel plezier kijken we terug op de leuke momenten in Oud Valkeveen en Hellendoorn.  Voor 

kinderen is een schoolreisje altijd weer een hele bijzondere dag. Gaaf om het enthousiasme en het 

plezier te zien bij al die kinderen. We zijn ook blij dat iedereen weer heelhuids is teruggekomen. 

Kinderopvang Humanitas ⇒ HumanKind 

De wereld verandert. Dit vraagt andere talenten van onze kinderen en dus ook van alle organisaties 

in kinderopvang en kindontwikkeling. Kinderopvang Humanitas introduceerde recent haar nieuwe 

strategie. De focus ligt daarin op lokale samenwerking tussen alle bij kindontwikkeling betrokken 

partijen. Bij deze strategie past ook een nieuwe naam. Daarom verandert de grootste 

niet-commerciële organisatie in kindontwikkeling van Nederland per 3 juni 2019 haar naam in 

Humankind. Kinderopvang Humanitas kiest voor nieuwe naam: Humankind. Humankind zet in op 

groei en bloei van ieder kind. Meer info. 

 

 

Nieuwe schoolshirts 

In de afgelopen week heeft bijna iedereen zijn nieuwe schoolshirts al 

opgehaald.  Met behulp van de een aanta leden van de Oudercommissie is 

dat soepel verlopen. Tijdens het schoolreisje waren onze kinderen daardoor 

duidelijk herkenbaar. De voorwaarden rond de nieuwe schoolshirts en de 

wasinstructies staan in de ouderbrief die al eerder gedeeld is. 

 
Open Dag Voilascholen 

Vandaag was de Open Dag van alle Voilascholen.De school was netjes opgeruimd en voorzien van 

mooie posters.   Voor het eerst was er een open dag en we merken dat dit nog in het systeem moet 

komen van ouders met jonge kinderen. Komende jaren zal dit ongetwijfeld meer bezoekers gaan 

aantrekken. 

 

Schoolkamp groep 8 

De afgelopen 3 dagen was groep 8 op kamp in Putten. Groep 8 heeft genoten en kwam vanmiddag 

vrolijk, maar wel uitgeput weer terug op Het Kompas. De komende dagen lekker bijslapen en dan 

weer flink aan de slag met de laatste leerdoelen en toewerken naar het slotfeest met een knallende 

musical. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1YjDlLcz2L-zrZ3gYzzvCLA5FiG5N7HVV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MIs-WO6Osp5udJajRSJKE5uQus7AknK0few4bVckRsQ/edit?usp=sharing


 

 

Zomerfeest 

Vrijdag 5 juli willen we het schooljaar afsluiten met ons 

jaarlijkse zomerfeest Dit start om 17.00 uur.  

De commissie is al druk bezig om er ook dit jaar een 

knalfeest van te maken. Zo wordt er ook dit jaar een BBQ 

geregeld en gaan kinderen een rol spelen bij het 

klaarmaken van gerechten..  

Het is nog vroeg, toch willen we alvast van jullie weten of 

je bij het zomerfeest aanwezig bent en met hoeveel 

personen. Wij kunnen zo het vlees e.d.voor de barbecue 

op tijd bestellen. Daarom willen we jullie vragen 

onderstaand formulier voor a.s. dinsdag 28 mei in te 

vullen: 

https://docs.google.com/forms/d/...orm?usp=sf_link  

Een zomerse groet, 

 De zomerfeestcommissie 

 
Avondvierdaagse 

De 28ste Leusdense avondvierdaagse vindt plaats van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 

juni 2019. De avondvierdaagse commissie van Het Kompas is achter de schermen al 

druk bezig met de voorbereidingen. Aanmelden kan via deze link, voor vrijdag 7 juni. 

Deze link is voor kinderen en ouders die als vrijwilliger willen ondersteunen. 

https://forms.gle/KBgb7UD8YhmHMSVL8 

Mocht u nog vragen hebben, neem gerust contact op met de A4D commissie. 

       De A4D commissie  

 

Agenda 

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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9br6DQKNib68VaNuOX_mJFMkDMQjd77pQYwSiMllX-DkjLQ/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/KBgb7UD8YhmHMSVL8

