
Nieuwsbrief Het Kompas schooljaar 2019-2020 

30 augustus  2019 

Inleiding 

Het nieuwe schooljaar gaat bijna weer 

beginnen. Na een lange periode van 

ontspanning, rust en  onregelmatigheid wordt 

het weer tijd voor de regelmaat van het 

schooljaar/werk. Als team van Het Kompas zijn 

we er klaar voor! In de afgelopen weken is er 

door alle teamleden hard gewerkt om de school 

startklaar te maken.  Het is spannend voor de 

leerkrachten, maar ook voor de kinderen; een 

nieuwe leerkracht, naast wie zit ik, met wie ga 

ik weer spelen in de pauze, kan ik het wel?  We gaan er met elkaar voor, gelukkig gaan we niet 

alleen!  Allemaal een hele goede start toegewenst! We zijn er  klaar voor om samen er een 

fantastisch jaar van te maken!  

Teamnieuws 
Het team heeft vandaag een goede 
startvergadering gehad. Daarna is de rest van de 
dag gebruikt voor overleg en het afronden van alle 
voorbereidingen.  
Vanavond gaan we als team nog uit eten. 
Vandaag werd ik als directeur aangenaam verrast 
door een versierde kamer en cadeau’s  van het 
team. Deze week ben ik precies 25 jaar werkzaam 
in het onderwijs.  Ik werk nu 10 jaar bij de 
stichting Voila en ik ben daarvoor 15 jaar 
werkzaam geweest in het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs in Utrecht.  
Een hele periode, waarbij steeds groei en 
ontwikkeling van kinderen en van mezelf centraal 
hebben gestaan! Ik ben blij met de vele jaren  in goede gezondheid, waarbij goed samenwerken met 
ouders en collega’s essentieel is geweest. Aan het begin van deze week heb ik mijn rol als interim 
directeur op basisschool KLA4afgerond. Dat betekent dat mijn focus nu weer voor de volledige 4 
dagen(ma/di/do/vr) op Het Kompas zal zijn, daarnaast ben ik ook nog 1 dagdeel per week bezig met 
ICT-zaken op stichtingsniveau.   



Even voorstellen Ingeborg van Dijk 
Hallo allemaal,v ia deze weg wil ik mij graag voorstellen. Ik ben Ingeborg van 
Dijk, woon in Leusden met mijn man Frank, dochter Mara van 13 jaar en zoon 
Bram van 11 jaar. Vanaf dit schooljaar zullen jullie mij tegenkomen op school in 
groep 1-2 en 2- 3 als onderwijs-assistent. Het is een uitdaging om op een 
nieuwe plek te beginnen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik het erg naar 
mijn zin ga krijgen met mijn nieuwe collega’s en de kinderen. Ik heb altijd 
geweten dat ik met kinderen wilde werken en ben blij dat ik dat al jaren met 
veel plezier kan doen. Ik heb hiervoor bijna 5 jaar op de Heerd gewerkt en 
daarvoor ben ik 15 jaar werkzaam geweest als pedagogisch medewerker op een 
kinderdagverblijf in Baarn.  In mijn vrije tijd fotografeer ik erg graag en ben daarna druk met het 
bewerken van de foto’s. Ik lees graag boeken en doe graag met mijn eigen kinderen leuke dingen. Ik 
heb er zin in om te beginnen en er met uw kinderen een heel erg leuk schooljaar van te maken. Tot 
ziens in de klas!  Groetjes,  
 Ingeborg van Dijk   

Afstemmingsgesprekken 
De tweede en derde schoolweek kunnen worden de afstemmingsgesprekken gepland. We gaan dat 
via Parro doen zodat u direct kunt zien welke tijden er beschikbaar zijn. Dat verschilt per groep en 
leerkracht. Het doel van deze gesprekken is het verzamelen van informatie waarmee wij als 
leerkrachten zo adequaat mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van uw kind. De gesprekken 
dienen als algemene kennismaking. Ter voorbereiding zal er door de groepsleerkracht een 
vragenlijstje gestuurd worden waar vooraf al met uw zoon/dochter over gesproken kan worden. 
De afstemmingsgesprekken worden ook gebruikt om afspraken te maken over de vervolggesprekken. 
Er zijn per schooljaar minimaal 3 oudergesprekken.  
Alles begint bij jou en daarom vinden we het belangrijk om vanaf groep 4 de kinderen bij het 
afstemmingsgesprek te hebben. 
We proberen de gesprekken zo te plannen dat er rekening gehouden wordt met de agenda van 
ouders en van leerkrachten.  Oudergesprekken worden in principe gevoerd met de leerkracht die  op 
die dag voor de groep staat, in incidentele gevallen zal de duo-collega erbij aanwezig kunnen zijn. Dit 
is ook besloten in het kader van de werkdruk. 
 

AVG 
Begin volgende week krijgt u een uitnodiging  om aan  te geven of u toestemming geeft voor het 
gebruik van foto of video door de school. Wilt u die voor elk kind apart invullen. 

Start nieuwe schooljaar 
Aanstaande maandag beginnen we het nieuwe schooljaar officieel. We willen het  jaar starten op het 
schoolplein met een kleine opening/ ludieke actie. Half negen willen we naar binnen gaan om de 
lessen te laten beginnen, dus kom op tijd. Voor de ouders is er buiten dan de gelegenheid om nog 
even een kopje koffie of thee te drinken en elkaar even te spreken. 
In de komende week krijgt u van de collega’s de informatiebrief over de nieuwe groep. 
Maandag krijgen de oudste kinderen uit het gezin de schoolkalender mee met daarin alle belangrijke 
data. Deze data zijn vanochtend al gedeeltelijk door Gaby (van de administratie) om de Parro Agenda 
gezet.  
TIP:Wist u trouwens dat er in Parro ook een knop zit om alle items in 1x als gelezen te markeren. 
Onderaan de app staan drie puntje en daar staat deze optie. 

  



Gymrooster 
Groep 1-2 & 2-3 gymmen in de speelzaal of buiten.  De overige groepen gymmen in de Korf en het 
Buiningpark. Volgens onderstaand rooster: 
* maandag en donderdag gymmen in De Korf voor groep 4/5  
groep  4/5  van 12.45 tot 13.30 
* dinsdag gymmen in Sportcentrum Buiningpark  
groep  6/7/8 a van 12.30 tot 13.15 
groep  6/7/8 b van 13.15 tot 14.30 
* donderdag  gymmen in Sportcentrum Buiningpark 
groep  6/7/8 van 12.30 tot 13.45. De twee combi-groepen gymmen om de week. 

 
Agenda 
30 augustus nieuwsbrief 1 
2 september 1e schooldag( start 8.30 uur) + start Leefstijlthema: De groep? Dat zijn wij! 
1e schoolweek inschrijving afstemmingsgesprekken 
6 september nieuwsbrief 2  
2e + 3e schoolweek afstemmingsgesprekken 
9 september excursie Rijksmuseum  groep 6-8 
13 september nieuwsbrief 3 
17 september Prinsjesdag 
18 september Studiedag Voila 10 jaar! 
24 september juf Idske jarig 
2 oktober start Kinderboekenweek: Reis mee!  
4 oktober nieuwsbrief 4 
5 oktober dag van de leraar + klusochtend 
16 oktober snuffeldag groep 8 + meester Gerard Voskuilen jarig 
18 oktober nieuwsbrief 5 
21-25 oktober herfstvakantie 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 


