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Inleiding 

Na de herfstvakantie zijn we gelukkig allemaal weer goed gestart. In deze 

week zat meteen al een studiedag. Op de studiedag hebben we met elkaar 

kunnen kijken naar ons rekenonderwijs en naar de gezamenlijke afspraken 

rond het gebruik van de hal. Dit heeft meteen al gezorgd voor een andere 

inrichting in de hal. Daarnaast is er voor de teamleden geweest om te 

werken aan de overige taken. 

Volgende week vrijdag zijn er mooie presentaties van de kinderen van 

groep 6/7/8 over het Blinkthema Fantastische families. Van harte welkom 

vanaf 13.45 uur. 

Personeel 

In groep 2/ 3 werd er afgelopen maandag dit boek voorgelezen.  

Juf Liselotte kon vertellen dat ze zwanger is en dat ze daar heel blij mee is. 

We zijn met zijn allen heel blij met dit goede nieuws! In de lente van 2019 

zal ze met verlof gaan. Over haar vervanging zal er t.z.t. gecommuniceerd 

gaan worden. 

Over de vacature voor groep 8 die is uitgezet is er weinig meer te melden, 

dan dat de procedure nog loopt. Zodra er meer helderheid is, dan zullen 

we dit delen.  

Canada 

Binnenkort gaan er een tiental Voilacollega’s naar Canada voor een studiereis. Juf Liselotte heeft 

door haar zwangerschap besloten om dit jaar niet te gaan. Waarschijnlijk gaat zij volgend jaar de reis 

maken. Vanuit Het Kompas gaat dan alleen juf Mieke. Haar vervanging is rond, zodat de lessen zo 

gewoon mogelijk  door kunnen gaan. 

Staking 6 november 

De vakbonden hebben een onderwijsstaking 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, net als de meeste andere scholen in Leusden/Nederland . 

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


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. Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente 

uw kinderen ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief voor ouders via 

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief  

Meer tips over het stimuleren van groenten en fruit kunt u lezen in de ouderbrochure. 
 

 

Schoolfotograaf 

Foto Koch komt vrijdag 8 november 2019 de schoolfoto’s maken. De indeling van die dag kunt u hier 

lezen. 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. 

Klusochtend 

Zaterdagochtend 9 november  is de tweede klusochtend van dit schooljaar. Vanaf 8.50 uur staat de 

koffie en  thee klaar.  Samen gaan we een paar uur aan de slag om de school en het schoolplein nog 

mooier te maken. Een gedeelte van de ochtend meehelpen is ook een prima optie om een steentje 

bij te dragen. Voor kinderen/ouders/opa’s en teamleden is dit een mooi moment om samen (buiten) 

bezig te zijn. Opgeven kan via de Parro-agenda. De ochtend wordt uiterlijk  om half twaalf afgesloten 

Agenda 
1 november nieuwsbrief 6 
6 november Stakingsdag onderwijs - Het Kompas is gesloten 
8 november schoolfotograaf + presentaties Blink 
9 november klusochtend( 9.00-11.30 uur) 
11 november St. Maarten 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief
https://drive.google.com/file/d/1pEvBWnDuYvgrE5HytrKpMK0ZsJ-ayCxL/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dy6xFvqOHK-_aRyymSqvq2Xdak8DRmeHidyBalqQT8g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dy6xFvqOHK-_aRyymSqvq2Xdak8DRmeHidyBalqQT8g/edit?usp=sharing


vanaf 13 november start schoolfruit- elke woe/do/vr 
15 november juf Gerda jarig + nieuwsbrief 7 + Canadareis 
16 november aankomst Sinterklaas 
18 november school versieren 
25 november voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs en schooladvies 
29 november nieuwsbrief 8  
5 december Sinterklaasviering tot 12 uur 
6 december nieuwsbrief 9 
7 december meester Peter jarig 
9 december school versieren  

 
 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 
 

 


