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Inleiding 

De laatste schoolweken van 2019 zijn alweer voorbij. Wat kunnen we 

terugkijken op een stel gezellige en geslaagde laatste weken van 2019.  De 

Adventsvieringen voor de onderbouw, de crea-middag, de kerstviering, de 

actie voor Unicef, de optredens van de kinderen in de hal waren een 

succes. Mooi om dit te doen met zoveel samenwerking tussen leerlingen, 

leerkrachten en ouders. Dank voor iedereen die daar een steentje aan bij 

heeft gedragen. We gaan nu eerst twee weken uitrusten, maar we kijken uit 

naar 2020! We gaan er samen weer een fantastisch jaar van maken! 

 

 

Kerst op Het Kompas 

Afgelopen woensdag hebben we met de hele school Kerstmis gevierd. We hebben tijdens de 

Kerstdienst kunnen kijken naar het kerstverhaal opgevoerd door de kinderen van groep 1 en 2. Ook 

hebben we een fantastische dans gezien op klassieke muziek. Het was tevens een mooi moment om 

te geven. Door middel van de collecte hebben we een mooi bedrag opgehaald voor UNICEF.  

Nadat we samen hebben gezongen, gebeden en mochten genieten van de optredens zijn we terug 

naar school met al die mooie lampionnetjes gelopen. Daar waren de klassen prachtig versierd en 

stonden de kaarsjes gezellig aan. De hapjes stonden ook al klaar en de kinderen hebben daar heerlijk 

van gesmuld. Na afloop waren bijna alle hapjes op.  Al met al was het een fijne viering. 

 

Kerst een mooi moment om te geven! 

Aankomende zaterdag om 09.00 uur wordt het opgehaalde bedrag en het 

bedrag dat Julia, Maud en Veerle hebben opgehaald met de lege flessenactie 

gedoneerd live op tv. Hebben jullie de mogelijkheid, dan is het leuk om even te 

kijken!  vanaf 09.00 uur op NPO 3. 

Het geld van het sponsorlezen wordt na de kerstvakantie verzameld en 

ingeleverd bij Unicef. Het gaat nu al een mooi bedrag worden! 

 



 

 

Staking eind januari 
Er zijn nieuwe landelijke acties aangekondigd maar op dit moment is er vanuit Voila nog niet bekend 
wat we gaan doen. Na de vakantie hoort u hier meer over. 
 
Nieuwe gebouw 

Na in oktober de inspraakavond voor de buurt te hebben gehad m.b.t. ons nieuwe gebouw, is vorige 

week de klankbordgroep van buurtbewoners voor het eerst bij elkaar geweest in Het Kompas.  Deze 

klankbordgroep wordt door de gemeente steeds bij elkaar geroepen en geïnformeerd. 

 

 

Twintig Leusdense leerlingen uit groep 7 en 8 mogen zich sinds dinsdag jeugdgemeenteraadslid voor 

het jaar 2020 noemen. Ook is er een nieuwe jeugdburgemeester gekozen: Olivia van Ruitenbeek.  

In 2020 gaan de twintig jeugdgemeenteraadsleden aan de slag met een advies voor het 

gemeentebestuur. Dinsdag mochten de kersverse leden meteen een lastige keuze maken: 'Wie wordt 

de nieuwe jeugdburgemeester van Leusden?' Olivia van Ruitenbeek wist de meeste stemmen te 

winnen, en won van haar tegenkandidaat Merijn. De nieuwe jeugdburgemeester neemt tijdens de 

nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari het stokje over van de huidige jeugdburgemeester, Lotte van den 

Tweel. Olivia van Ruitenbeek gaat in 2020 werk maken van een opgeruimd Leusden. Uit groep 7 & 8 

van Het Kompas zijn Sander en Kuno gekozen als jeugdgemeenteraadsleden. 

 



Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst Gemeente Leusden 

Op maandag 6 januari 2020  staat de Nieuwjaarsbijeenkomst 

van de gemeente Leusden in het teken van vrijheid. In de 

video de uitnodiging. 

 

Kinderkerstviering St. Jozefkerk Leusden 

Kerstavond 24 december om 17.00 uur 

Op kerstavond is er weer een kinderkerstviering in de Jozefkerk in Leusden. 

Aanvang: 17.00 uur. Buiten spelen midwinterhoorns, er is een kerstspel, we 

luisteren naar het kerstverhaal, leggen het kindje in de kribbe en bidden en zingen 

met elkaar. De viering is afgestemd op kinderen in de basisschoolleeftijd. Natuurlijk 

zijn (groot)ouders ook van harte welkom! Voorganger Antoinette Bottenberg, 

muziek o.l.v. Helmi Ruis. 

 

We kijken terug op een enerverend en soms intensief jaar, desondanks 

wel een jaar om  dankbaar voor te zijn. We hebben als team 

geprobeerd om uw kind te laten voelen; ‘alles begint bij jou en jij bent 

precies goed’  

Misschien ging het soms wel eens mis of ging het niet zoals u verwacht 

had, maar toch willen wij u bedanken voor het vertrouwen in de school, 

uw betrokkenheid en inzet. We doen het SAMEN! Ook in 2020 willen 

wij op deze manier school zijn!  

Het Kompasteam wenst iedereen een gezegende Kerst en een liefdevol 

2020 toe! 

 

Agenda 

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 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YL9-M4XTthQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YL9-M4XTthQ&feature=youtu.be

