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Inleiding 

De eerste schoolperiode zit er al op.  In de eerste 7 weken waren er weer veel mooie ontwikkelingen. 

Ik denk dan bv.  aan de start van een aantal nieuwe kinderen die eerst heel onzeker waren en nu al 

veel meer vol zelfvertrouwen hun weg vinden op school. Maar ook aan het werken in kansrijke 

combigroepen in de middag voor de bovenbouw.  Andere hoogtepunten zijn voor mij: de opening 

van de  Kinderboekenweek en alle extra aandacht voor het lezen, de voorstellingen  die er voor de 

verschillende groepen waren, deelname aan de Gym Experience( gymlessen door MBO studenten) 

Een periode om trots op terug te kijken en daar is de komende week perfect voor. Even tijd om in alle 

rust,  afstand te nemen en te overzien.  

 

 

Staking 6 november 

De vakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV, O&O en FvOv hebben een staking aangekondigd in de 

week dat de begroting van OCW in de Tweede Kamer wordt besproken. De bonden eisen van het 

kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder 

werkdruk! Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot, dat dagelijks in het hele land en helaas ook 

in onze gemeente, klassen naar huis worden gestuurd. het bestuur van Voila heeft daar deze brief 

over geschreven. 

Op 6 november is Het Kompas gesloten omdat meer dan de helft van de leerkrachten gaat staken. 

We zijn als schoolteam ons nog aan het beraden over wat we nog meer kunnen doen om onze 

standpunt nog meer duidelijkheid te geven. Op die dag is Het Kompas dus, net als de meeste andere 

scholen in Leusden/Nederland,  gesloten. 

 

https://drive.google.com/file/d/1S3jKuBPXbqdSpuVVI-Z0XAy9Dm0T1NSO/view?usp=sharing


REMINDER -Privacyvoorkeuren doorgeven 

Als school vinden we het leuk om ouders d.m.v. Parro op de hoogte te houden van de leuke 

activiteiten. Het is daarbij van het grootste belang dat we weten welke ouders wel/niet toestemming 

geven voor het gebruik van foto’s of video’s.  Op dit moment zijn er nog teveel ouders die niets 

hebben aangegeven. Dat betekent dat wij dan officieel geen afbeeldingen van uw kind in de groep 

zouden mogen plaatsen. We willen u daarom vragen om zo spoedig mogelijk uw voorkeuren door te 

geven via Parro.  

#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. 

 

Het Kompas doet weer mee met schoolfruit! 

Een half jaar geleden hebben we een panelsessie gehad over de gezonde school. Een van 

de uitkomsten was dat we ons elk jaar zouden inschrijven voor het 

EU-schoolfruitprogramma. We zijn dit jaar ingeloot. 

Van 13 november t/m 17 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties groente 

en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen 

over fruit, groente en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs 

om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook 

leuk! De drie vaste groente- en fruitdagen op Het Kompas worden: woensdag, 

donderdag en vrijdag. Wij ontvangen de levering van de leverancier Vitamine en zo. Meer info en evt 

aanmelden voor de nieuwsbrief van EU schoolfruit via deze link. 
Vanaf 13 november hoeft u dus op woensdag, donderdag en vrijdag voor uw kinderen geen 

pauzehap meer mee te geven omdat de kinderen een gezonde pauzehap krijgen.  

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Het basisonderwijs in Nederland is gratis en dat is een groot goed. Met de middelen die een 

basisschool van de overheid ontvangt, kan veel worden gedaan. Toch is het niet genoeg om alle 

activiteiten die doorgaans op een school plaatsvinden te kunnen bekostigen. Hierbij kunt u denken 

aan de Sint-, Kerst- en Paasviering, maar ook de Koningsspelen en het afscheid in groep 8.  

Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage wederom vastgesteld op € 25,00 per kind (zonder maximum 

per gezin). Bij de vaststelling van dit bedrag is ervan uitgegaan dat een leerling alle groepen van Het 

Kompas doorloopt. Dat betekent dat specifieke kosten die slechts in één jaar voorkomen over de 

acht leerjaren verdeeld zijn.  Eind oktober krijgt u een brief met aanvullende info via Parro.  

penningmeester Oudercommissie - Edwin de Ridder 

  

https://drive.google.com/file/d/1V_J5Sld0-5FjCIbrGP5VFm-3ay0_bCqH/view?usp=sharing


Schoolfotograaf 

Foto Koch komt vrijdag 9 november 2019 de schoolfoto’s maken. 

De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via 

internet volgens de Privacyregels vanuit de school.  Wij zijn met 

Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat 

alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan 

kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht en de 

directeur.  

Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van 

de leerkracht.  Op de inlogkaart vindt u een uniek inlognummer 

en  wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op 

www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u 

binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto 

gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.  Als u wilt 

kunt u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden of 

bekenden zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site. 

De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste 

moment, waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt 

worden. U kiest vervolgens zelf de foto’s! De planning van die dag 

kunt u in de volgende nieuwsbrief zien. Er zijn een aantal ouders 

van de Oudercommissie die deze dag aanwezig zijn om alles goed 

te laten verlopen. 

 T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, 

komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding. 

Snuffeldag 

Afgelopen woensdag gingen alle kinderen van groep 8 uit Leusden en Achterveld een dagje snuffelen 

bij Leusdense bedrijven.  Ruim 500 kinderen en begeleid(st)ers gingen bij  allerlei bedrijven in 

Leusden "snuffelen". Tien bussen brachten iedereen  naar de verschillende bestemmingen. De 

kinderen hebben veel informatie gekregen over het reilen en zeilen van de bedrijven, maar mochten 

soms ook pepernoten of kibbeling bakken of zetpillen maken. Al met al een leerzame en leuke 

ochtend! Meer info. Dank voor alle inzet van de betrokkenen om dit mogelijk te maken. 

 

  

https://www.snuffeldag.nl/


Reminder - klaarovers gezocht 

Ik kreeg van een ouder de vraag of we een oproep zouden kunnen 

uitzetten voor het organiseren van ‘klaarovers’ voor met name het 

kruispunt bij de Hamershof. ‘Klaarovers’ waren er eerder al op de 

burgemeester Van de Postlaan, maar die zijn zo’n 5 jaar geleden gestopt 

door een gebrek aan voldoende vrijwilligers. Indien u interesse heeft of 

hierover zou mee willen praten, stuur dan even een mail naar 

info@kompasleusden.nl of kom even langs bij mij. 

 

Agenda 
18 oktober nieuwsbrief 5 
21-25 oktober herfstvakantie 
31 oktober studiedag groep 1-6 hele dag geen les, groep 7 & 8 alleen ‘s middags geen les 
1 november nieuwsbrief 6 
6 november Stakingsdag onderwijs - Het Kompas is gesloten 
8 november schoolfotograaf 
9 november klusochtend 
11 november St. Maarten 
vanaf 13 november start schoolfruit- elke woe/do/vr 
15 november juf Gerda jarig + nieuwsbrief 7 + Canadareis 
16 november aankomst Sinterklaas 
 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 
 

 

mailto:info@kompasleusden.nl

