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Inleiding 

In de afgelopen weken is de 

Leerlingenraad al een aantal keren bij 

elkaar gekomen.  

De eerste bijeenkomsten gingen met 

name over wat de leerlingenraad is en 

hoe de leerlingenraad werkt. 

Afgelopen maandag hebben de eerste 

groepen uitleg over de leerlingenraad 

gekregen van  Jason, Max, Sona, Lotte, 

Pieter en Noa.  

Vragen en opmerkingen  kunnen in de 

gele box van de leerlingenraad gedaan 

worden. 

Mooi om zo samen aan kwaliteit te werken! 

Start nieuwe bestuurder stichting Voila 

De huidige bestuurders van stichting Voila, Gerrit-Jan 

Weiler en Wichert Eikelenboom, hebben ongeveer een 

jaar geleden in overleg met de Raad van Toezicht 

besloten hun actieve loopbaan als bestuurder te 

beëindigen per 1 januari 2020. Na 10 jaar succesvol 

besturen zijn Gerrit-Jan en Wichert klaar om hun 

functie over te dragen aan de nieuwe bestuurder. Het 

is met groot genoegen dat wij kunnen aankondigen 

dat mevrouw Akke Wiersma op 1 december 2019 in 

dienst zal treden als bestuurder en per 1 januari 2020 

alle CvB taken zal overnemen van de huidige bestuurders. 

Meer info kunt u lezen in deze brief. 

 Raad van Toezicht stichting Voila 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0By11DDpGhDwibF81TFZKa0pPckNLXzZoSzdJbW83bVd1WEZV/view?usp=sharing


Sinterklaas 

op donderdag 5 december gaan we gezellig sinterklaas vieren met elkaar.  

- we verzamelen op het plein vanaf 08.20. wilt u als ouder nog even blijven om mee 

te kijken dat mag dit natuurlijk, wilt u dan wat achteraan gaan staan, zodat alle 

(kleine) kinderen het goed kunnen zien? 

mocht u weg moeten/willen, meldt u zich even met uw kind bij de groepsleerkracht, 

dan blijft hij/zij daarbij staan.  

- rond 08.30 verwachten we sinterklaas en zullen we hem ontvangen bij de 

bovenbouw ingang.  

- rond 08.40 gaan de leerlingen met de leerkracht naar binnen om de gezellige dag 

te beginnen.  

elke klas heeft zijn eigen programma en natuurlijk komt sinterklaas met zijn pieten in elke klas ook 

even langs.  

- om 12.00 zijn alle leerlingen uit! (dus er hoeft geen lunch mee) 

- er hoeft geen 10 uurtje mee, want er is schoolfruit. Er wordt ook voor drinken gezorgd.  

- leerlingen mogen natuurlijk verkleed als sint of piet op school komen als ze dit graag willen :)  

- wilt u, als u met de auto komt, deze parkeren achter de school en niet op de parkeervakken naast 

de bovenbouw ingang of op de stoep daarvoor in verband de aankomst van sinterklaas?  

wijziging t.a.v. eerder bericht:  in verband met de gym experience van groep 2/3 op de maandag 

mogen de surprises vanaf dinsdag 3 december in de kleutergymzaal worden neergezet.  

 Sintcommissie 
 

 

 

 

Gevonden voorwerpen 

Op school blijven er regelmatig materialen liggen. Deze komen dan in een blauwe bak in het 

kopieerhok. Graag willen we de komende week deze bak weer leegmaken. De inhoud van de bak ligt 

de komende week op het podium. Kijk er gerust even naar en neem mee wat niet meer op school 

thuishoort.  Eind volgende week worden de overgebleven spullen afgevoerd. 

Kerst 

Op woensdag 18 december vieren we Kerst. Om 17.00 uur verwachten we alle ouders en kinderen in 

de St. Jozefkerk voor een gezamenlijke viering. Daarna gaan we naar school, waar we met zijn allen 

gaan eten. Het programma is rond 19.00 uur afgelopen. In de volgende nieuwsbrief komt er meer 

info. 



Kerst Crea middag 

Woensdag 11 december is er op Het Kompas een 

crea middag die in het teken staat van kerst. Die 

middag worden de groepen 1 tot en met 4 en de 

groepen 5 tot en met 8 door elkaar gehusseld om 

allerlei creatieve dingen te maken en te doen. 

Kinderen uit groep 8 en leerkrachten bereiden een 

creatieve activiteit voor om dit in kleine groepen te 

doen. 

 

Heeft u ook een leuk idee en wilt u dit samen 

met  de kinderen doen,  geef dit dan aan ons 

door. Dat kan aan mij via Parro, mail: 

gluijs@kompasleusden.nl of bij de leerkracht van 

uw kind (eren). Denk daarbij aan dansen, iets op 

ICT gebied, drama, techniek, tekenen, zingen, 

handvaardigheid, lekkere kerstkoekjes bakken, 

enz. Zo is er een ouder die met 6 kinderen uit de 

bovenbouw een dans voor de kerstviering in gaat 

studeren. 

Wilt u liever  alleen samen met een leerkracht 

en/of een leerling uit groep 8 een groepje begeleiden dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. U 

kunt zich via de agenda van Parro opgeven bij creamiddag 11 december. Tot nu toe heeft de oproep 

van vorige week 1 ouder opgeleverd :( 

 juf Gerda 

 
Agenda 
29 november nieuwsbrief 8  
2 december MR 
5 december Sinterklaasviering tot 12 uur 
6 december nieuwsbrief 9 
7 december meester Peter jarig 
9 december school versieren  
11 december crea-middag 
18 december Kerstviering( 17.00 uur in de St. Jozefkerk) 
20 december laatste schooldag 2019(les tot 12 uur) + nieuwsbrief 10 
23 dec. t/m 4 jan. Kerstvakantie 
23 december meester Wilbert jarig 
6 januari 2020 eerste schooldag 2020 
17 januari nieuwsbrief 11 
27 januari Studiedag groep 1-6 hele dag, groep 7-8 vanaf 12 uur 
31 januari nieuwsbrief 12 

 
 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 
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