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Inleiding 

In de tweede en derde schoolweek zijn er overal de afstemmingsgesprekken. Goed om te merken dat 

kinderen, ouders en leerkrachten deze manier van gesprekken voeren en afspraken maken goed 

kunnen waarderen. Zo werken we samen aan kwaliteit. 

Rijksmuseum 

Afgelopen maandag gingen de kinderen van de 

bovenbouw naar het rijksmuseum. Via de 

museumbus werden we netjes opgehaald in 

Leusden( wel op een andere plek dan afgesproken) 

om het schitterende museum in hartje Amsterdam 

te bezichtigen. De kinderen en collega’s kregen een 

boeiende rondleiding en kwamen zo in aanraking 

met enkele culturele topstukken. Misschien is het 

goed om hier met het gezin ook nog eens naartoe te 

gaan, want kunst verrijkt je leven! 

 

Het Kompas = duurzaam 

Op Het Kompas hebben we een actief beleid in het omgaan met afval. Zo proberen we de kinderen 

mee te geven, dat we door goed te sorteren de afvalberg kunnen beperken. Als je kinderen wilt 

voorbereiden op de toekomst, is het belangrijk dat ze afval als grondstof gaan zien. Zo doen we aan 

het actief inzamelen op school van Oud  Papier, cartridges, batterijen en elektrische apparaten . Via 

organisatie als Wecycle en Stibat. De kinderen van de bovenbouw hebben een actieve rol in het 

inzamelen. Van harte aanbevolen om kinderen zo enthousiast te maken voor een beter milieu. 

 

 



 

Kerk & schooldienst 

Op zondag 29 september is er weer een scholendienst.  

De Marcuskerk en St.Jozefparochie hebben samen met een aantal scholen, 

deze dienst voorbereid. Het thema zal zijn:   “de Gelijkenis van het 

Mosterdzaadje” uit Mattheüs 13. 

 De kinderen en ouders van Het Kompas, Loysderhoek, Het Christal en De 

Holm zijn van harte welkom vanaf 9.00 uur 

Op woensdag 25 september komen de dominee Kemink en pastor 

Bottenberg op Het Kompas langs om met de kinderen te praten over dit 

thema. 

Hoeve Groot Zandbrink 

Op zaterdag 21 september is er op Hoeve Groot Zandbrink in Leusden weer de jaarlijkse Houtdag. 

Tijdens deze leuke buitendag zijn er demonstraties over bosbouw, hout zagen en houtbewerking. De 

bezoekers mogen ook zelf zagen, stammen schillen, vuurtje stoken, bomen klimmen.  Het is leuk om 

te zien hoe een pannenkoek of een frietje gemaakt wordt van de spullen die van de boerderij 

komen!meer info 

Privacyvoorkeuren ivm AVG 

Op Het Kompas laten wij u met beeldmateriaal zien waar we mee bezig zijn. U kunt de privacy 

voorkeuren makkelijk regelen via Parro: 

● Ga naar het vierde tabblad ‘Instellingen’, helemaal rechts onderaan. 

● Tik op Profiel en scroll naar beneden naar het kopje ‘Mijn kinderen’. 

● Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 

● Nadat u de juiste voorkeuren heeft geselecteerd, tikt u op opslaan  of bewaar. 

  

http://www.grootzandbrink.nl/


Even voorstellen juf Carola( LIO 2/3) 

Ik, Carola, woon inmiddels al weer 5 jaar in Leusden. Ik ben getrouwd en moeder 

van 3 kinderen. Na een aantal jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest mistte 

ik het (langdurige) contact met de kinderen en besloot ik dan toch nog de pabo te 

gaan doen. Inmiddels ben ik al weer twee jaar bezig en hoop ik op het Kompas af te 

studeren. Ik zie ernaar uit om met groep 2/3 aan de slag te gaan; een flinke 

uitdaging, maar het lijkt mij een geweldige combinatiegroep waarbij de kinderen 

van en met elkaar kunnen en mogen leren! 

Pak de fiets! Kies voor vreugde en vrijheid 

Een nieuw schooljaar! Wij gaan er iets moois van maken en vaker op de fiets naar school. Doe jij ook 

mee met de school van je kinderen? Doe dan de belofte  https://belofte.fietsersbond.nl  en laat zien 

dat Het Kompas een echte fietsschool is. De kinderen maken dan bovendien kans op een tof 

fietsfeestje! Je hoeft niet te beloven altijd met de fiets te gaan (mag natuurlijk wel), maar om vaker te 

kiezen voor de fiets.  

De campagne Het Fietsende Schoolkind, waar de Fietsbelofte een onderdeel van is, draagt bij aan het 

besef van de voordelen van het fietsen naar school, voor kind, ouders en omgeving.Het doen van de 

Fietsbelofte draagt bij aan meer aandacht voor het fietsen naar school en levert zo indirect voordelen 

voor iedereen op: op het gebied van plezier, gezondheid, duurzaamheid en zelfstandigheid. 

Voordelen waar  kinderen op lange termijn veel profijt van hebben; denk aan het fietsen naar de 

middelbare school of sportvereniging, maar vooral de vrijheid om overal naar toe te gaan. De school 

waarvan de meeste ouders (percentueel berekend) de Fietsbelofte doen, krijgt als beloning een 

fietsfeestje voor alle leerlingen, met onder meer een uitdagend fietsparcours en een leerzame 

fietsquiz waarbij grote prijzen te winnen zijn waarmee je fiets gepimpt kan worden! Dat maakt het 

fietsen naar school nóg leuker!

 

 

 

 

  

https://belofte.fietsersbond.nl/
https://belofte.fietsersbond.nl/


Agenda 
2e + 3e schoolweek afstemmingsgesprekken 
13 september nieuwsbrief 3 
17 september Prinsjesdag 
18 september Studiedag Voila 10 jaar! 
24 september juf Idske jarig 
29 september Kerk & schooldienst Marcuskerk (9.00 uur) 
1 oktober inspiratieavond SWV De Eem + informatieavond groep 7: Rots en Water 
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 


