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Inleiding  

In deze nieuwsbrief veel nieuws over de school en verschillende belangrijke of leuke zaken voor 

kinderen en ouders. Veel leesplezier! 

Terugblik studiedag  

Afgelopen woensdag hebben we als team een goede studiedag gehad. Het eerste gedeelte was 

gevuld met een  sessie met het Kompasteam en projectleider/bouwmanager van Hevo(Lizet 

Geertsma) over de benodigdheden voor het nieuwe gebouw. Wat zijn de ideeën over lokalen, 

werkplekken, overlegruimtes, opslagruimtes enz, ? Welke activiteiten gaan er allemaal plaatsvinden 

in het gebouw? Welke activiteiten kunnen in gemeenschappelijke ruimtes gedaan worden? 

Daarna zijn we als team aan de slag gegaan voor het nieuwe schooljaar. Hoe gaan we verder met de 

ingezette ontwikkeling van kansrijke combinatie. Welke stappen zijn er nodig voor volgend jaar en de 

jaren daarna. We willen dat ook graag met alle ouders van Het Kompas bespreken en hebben 

daarvoor ook een informatieavond gepland op donderdagavond 27 juni, aanvang 19.30 uur. 

Schooljaar 2019-2020 

In de vorige nieuwsbrief was er al informatie over de groepsverdeling voor volgend jaar.. Op de 

studiedag zijn we als team verder gegaan met de invulling. Het complete plaatje ( met alle 

leerkrachten en de groepsverdeling) is echter nog niet helemaal gelegd, dat heeft te maken met 

formatieruimte en beschikbaarheid teamleden. Dat zal de komende weken verder ingevuld gaan 

worden. Ik verwacht niet dat we het schooljaar gaan starten met vacatures. 

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. 

Groep 1-2 wordt gedaan door juf Franca en juf Renée 

Groep 2-3 gaat les krijgen van juf Liselotte 

Groep 4-5 gaat les krijgen van juf Idske en juf Gerda 

 

Dan blijven er nog 3 leerjaren over, we hebben volgend jaar onvoldoende formatie om daar 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 groepen in de ochtend noemen we de ‘stamgroep”. Voor elke ‘stamgroep’ is een leerkracht 

eindverantwoordelijke en aanspreekpunt. Voor groep 6 is dat  juf Mieke, voor groep 7 is dat meester 

Peter en meester Gerard doet groep 8. Deze leerkrachten geven niet alle lessen, ze worden daarbij 



ondersteund door juf Petra, juf Myet en een LIO-stagiaire.  

De groepen in de middag zullen meer vanuit het concept van ‘kansrijke combi’ les gaan krijgen en zijn 

meer leerjaar doorbroken. De vakken zullen daarop afgestemd worden. Op de ouderavond van 27 

juni zal er meer inhoudelijke uitleg gegeven worden. 

Nieuw gebouw 
Met de gemeente zijn we in overleg over de volgende stappen in het proces voor de realisatie van 

een nieuw gebouw voor onze school.In het nieuwe gebouw zullen 2 scholen plaats nemen en 

daarnaast zal Humankind(Humanitas) en Scholen in de kunst een plek krijgen.  In de afgelopen weken 

zijn wij gestart met het maken van een Programma van Eisen; dit betreft vooral het gebouw zelf. 

Daarvan hebben we 1 sessie gehad met vertegenwoordigers van de 4 partners in het nieuwe 

gebouw. Afgelopen woensdag hebben we met de teamleden van Het Kompas gekeken naar de 

wensen voor Het Kompas.  Nu de sporthal helemaal gesloopt is en er een terrein braak ligt, bereiken 

ons vaker vragen waar het nieuwe gebouw straks precies komt. Wij hebben van de gemeente 

begrepen dat een stedenbouwkundige gestart  is met de eerste scenario’s op basis van de omvang 

van het nieuwe gebouw, de instandhouding van de hoeveelheid groen en speelvoorzieningen en 

aanvullende woningbouw. De verschillende scenario’s zullen tijdens een informatiebijeenkomst rond 

de zomervakantie (ervoor of erna is nog onbekend) met alle belanghebbenden( o.a. buurtbewoners 

en ouders)  besproken gaan worden.  De planning is dat er in 2022 een nieuw gebouw staat. 

 
Avondvierdaagse 

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

juni 2019. De commissie is al druk bezig om dit alles in goede banen te leiden. Meer 

info volgt zsm.  

De A4D commissie ( Andre, Maaike, Brenda en Jessica) 

 
 
 

E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb  

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen.  

Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een 

terugval van het AVI-niveau.  

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en 

biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin.  

De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te 

downloaden in de App Store en Google Play Store.  

U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 

juni.  

Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en 

met 31 augustus. 
 
 

Taart eten in het hooi op Hoeve Groot Zandbrink? 
Op zaterdag 15 juni organiseert Vallei Horstee de jaarlijkse Hooidag op Hoeve 
Groot Zandbrink. Demonstraties en activiteiten met oude ambachten, 
streekproducten, natuurwandeling en een taart-bak-wedstrijd. Een middag 
met van alles te beleven, te zien en te proeven voor jong en oud. Meer info. 

https://drive.google.com/file/d/1w_l5wPx1zIK3mA_GwECnszpmYlOwp7eX/view?usp=sharing


 

 

 

Tennisclinic 

Lijkt het jou (of uw kind) leuk om tennis uit te proberen, dan is dit jouw kans! 

Op zaterdag 22 juni organiseert LTV Leusden een gratis tennisclinic van 14:00 

tot 15:30 uur voor kinderen uit Leusden en omstreken. De tennisclinic wordt 

gegeven door ervaren en enthousiaste tennistrainers en tennisrackets en 

ballen zijn beschikbaar op de tennisvereniging. Tevens is er op het park een 

gezellige sfeer, want de tennisclinic wordt gegeven tijdens de jaarlijkse 

toernooiweek, waarbij topspelers uit de omgeving op LTV Leusden komen 

tennissen.  

Klinkt dit als iets wat u leuk lijkt, schrijf je dan vooral in! Dit kan op 

www.leusdenopen.nl/clinicjeugd 

 

 

27 juni ouderavond, Kansrijke combi’s op Het Kompas 

Aanvang 19.30 uur- sluiting 20.30 uur Met antwoorden op vragen als: 

kansrijke combi’s op Het Kompas, waarom?,  

welke route is er al gelopen?, hoe gaat het volgend jaar in de bovenbouw eruit zien? Hoe 

worden combigroepen samengesteld? Hoe werken stamgroepen? Daarnaast is er ruimte voor 

vragen en opmerkingen. Aanmelden kan via Parro 

http://www.leusdenopen.nl/clinicjeugd


 

 

Agenda 

14 juni nieuwsbrief 19 

18-21 juni Avondvierdaagse 

27 juni Ouderavond + MR 

29 juni klusochtend 

10 juli wenmoment 

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 


