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19 juli 2019 

Inleiding  

Vandaag  is het zover…VAKANTIE! 

Wat is het jaar snel gegaan. We hebben een, afwisselend, boeiend, soms verdrietig, onzeker, maar al 

met al een mooi en waardevol jaar achter de rug. Nu is het bijna vakantie. We mogen lekker tot rust 

komen, even helemaal niets, genieten van de natuur en elkaar. 

We willen u bedanken voor uw betrokkenheid en het vertrouwen in de school. 

We zien u graag weer op maandag 2 september. We zullen starten met een leuke opening op het 

plein en daarna  mag u uw kind de klas in brengen, waarna de de lessen starten.  Vervolgens staat er 

voor u een lekker kopje koffie klaar in de grote hal om elkaar weer even te ontmoeten 

Het team van Het Kompas wenst u een fijne vakantie! 

Gymrooster nieuwe schooljaar 

De groepen 1/2 & 2/3 gymmen in het eigen speellokaal. De overige groepen maken gebruik van  de 

sporthallen in de buurt volgens onderstaand rooster 

Groep 4/5: De Korf maandag en donderdag 12.45 tot 13.30 uur 

Groep 6/78: Buiningpark dinsdag 12.45 -14.45 uur en  donderdag 12.45- 13.40 uur 

De groepen 6/7/8 gymmen 1x per 2 weken op de donderdagmiddag.  

Op de dinsdagmiddag worden de gymlessen gegeven vanuit de Sport Experience. Dit is een initiatief 

vanuit Impala en MBO Amersfoort, waarbij kinderen in contact komen met verschillende sporten en 

disciplines. Dit jaar maakte we daar al gebruik van en dat is erg goed bevallen. 

Afscheid  

Het einde van het schooljaar is ook het moment van afscheid nemen. In de afgelopen dagen zijn er 

verschillende vormen van bedankjes uitgedeeld. Mooi om zo de waardering te merken voor het team 

en de school. We nemen dit jaar afscheid van 28 kinderen en (soms)  hun ouders/verzorgers. Beste 

Mare, Lenthe, Casper, Cathelijne, Kyana, Femke, Eylie-Blue, Luan-May, Lynn, Sanne, Dunya, Isabel, 

Mike, Tamar, Bente, Jan, Kars, Esmée, Nolan, Olivier, Hidde, Sarah, Jairo, Noortje, Wessel, Sharon, 

Indy & Shi Qin het ga jullie goed! We wensen jullie veel geluk en een goede tijd op de nieuwe school. 

We horen heel graag van jullie hoe het met jullie verder gaat. 

 

Studiedagen nieuwe schooljaar 

De studiedagen voor het komende jaar zijn gepland. In verband met de overstap naar het 

continurooster hebben we de komende 2 jaren nog te maken met verschillende studiedagen voor 

verschillende groepen.  De groepen 1-5 hebben wat meer momenten, dan de groepen 6-8.  Op de 

volgende dagen hebben alle groepen geen les: 

# woensdag 18 september 2019 



# dinsdag 17 maart 2020  

# vrijdag 26 juni 2020 

Op onderstaande dagen hebben de groepen 1-5 de hele dag geen les. De groepen 6-8 hebben dan 

de ochtenden gewoon les en zijn vanaf 12 uur vrij. 

* donderdag 31 oktober 2019 

* maandag 27 januari 2020 

* donderdag 26 juni 2020 

Alle belangrijke data komen daarnaast ook in de schoolkalender die begin september op papier 

wordt meegegeven en op de website en Parro. 

 

Schoolvakanties 2019-2020 nieuwe schooljaar  

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  

 

Agenda 

19 juli tot 12.00 uur les + nieuwsbrief 22  

22 juli t/m 30 augustus zomervakantie 

30 augustus nieuwsbrief 1  

2 september start schooljaar 2019 -2020 (8.30 uur) 

6 september nieuwsbrief 2 

9-20 september afstemmingsgesprekken 

18 september studiedag ivm 10 jarig bestaan Voila 

21 -25 oktober herfstvakantie 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn 

directeur Het Kompas 


