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Inleiding 

Na twee weken kerstvakantie zijn we op school weer goed begonnen.  Er is al weer veel geleerd en 

dat is toch wel een kenmerk van de school. Leuk en echt anders waren het bezoek van de 

onderbouwgroepen aan de brandweer. Maar ook  de leuke crealessen en het project Lisiduna meets 

Rembrandt mogen er zijn. Een goede start van  een mooi jaar om met zijn allen veel te leren en te 

ontwikkelen. 

Onderwijsstaking 30 & 31 januari 

Op de laatste  donderdag en vrijdag van januari zijn veel scholen in Nederland gesloten. Alle 

Voilascholen zijn op beide dagen gesloten. Op vrijdagochtend van 09.00 - 12.00 uur organiseert Voila 

een inspiratiebijeenkomst. Wij nodigen u graag uit om als ouder én vanuit uw professionele 

achtergrond mee te denken en samen ideeën en oplossingen te bedenken voor knelpunten in het 

onderwijs en de brede ontwikkeling van uw kind. Uiteraard doet een groot aantal medewerkers van 

de Voila scholen ook mee. Daarnaast nodigen wij partijen uit Leusden uit zoals Gemeente, sport-, 

kunst-, jeugd- en opvangorganisaties. Samen kijken wij met een brede groep vanuit meerdere 

perspectieven naar diverse knelpunten in het onderwijs. Meer info en aanmelden kan via deze link. 

 

Crea in de Bovenbouw 

Op dinsdagmiddag hebben de groepen 6/7/8 a en 6/7/8 b creales. Er 

worden prachtige dingen gemaakt door de leerlingen. Hierbij vinden 

we het belangrijk om te kijken naar wat elke leerling zelf al kan en 

weet. Het reflecteren op het eigen werk is daarnaast heel belangrijk.. 

Dit sluit mooi aan bij: ‘alles begint bij jou’. Ook deze week zijn we weer 

met een nieuw crea project begonnen. De leerlingen gaan een 

ingezoomd stukje tekenen van een bekend logo, wat ook weer aansluit 

bij het thema van Blink: ‘machtige media’. De leerlingen gaan vanuit 

hun eigen voorkennis op zoek naar een logo die ze kennen en tekenen 

deze zo goed als mogelijk na. Vooraf bedenken en noterende 

leerlingen het doel bij dit project. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het logo zo 

realistisch mogelijk natekenen of ik wil mijn werk op tijd af hebben dus 

laat mij zo min mogelijk afleiden. Het doel en het werkproces wordt 

geëvalueerd als het werk klaar is. Een aantal leerlingen zijn al klaar. Op 

de boom in de hal en aan de muur bij het podium  zijn de schitterende 

resultaten zichtbaar. 

https://drive.google.com/file/d/0By11DDpGhDwiV1h3TEoyMmpyTi1Hb1BYeW5nbThlTHMzazRF/view?usp=sharing


Lisiduna meets Rembrandt  

Lisiduna meets Rembrandt is een project waarbij muziekvereniging Lisiduna muziek maken en 

schilderen combineert, geïnspireerd op Rembrandt. Dat doen we samen met kinderen van 

basisscholen Kla4 en De Brink, die muziek maken, kinderen van basisschool Het Kompas, die 

schilderen, bewoners van het Huis van Leusden die schilderen, leden van De vrije Kwasten en het 

koor Popvalley.  Binnenkort is er een expositie. 

Meer info is terug te lezen in de nieuwsbrief van Lisiduna. 

 

 

Musical4daagse, word een musicalster in 4 dagen! 

Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze voorjaarsvakantie komt 

de Musical4daagse terug naar Amersfoort. Maak een musical in 4 dagen voor een echt publiek in het 

Theater Flint. Geen ervaring nodig. Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de 

vakantie een eenmalige musicaltraining te volgen. Zowel de repetities als de presentatie vinden 

plaats het Theater Flint Amersfoort.Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag 

meedoen! Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen zich aanmelden voor de Musical4daagse. Inschrijven 

kan tot 11 februari 2020 via de website: www.musical4daagse.nl 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0By11DDpGhDwib3AzVVZJNm9lVVZoS0lBTWh5WHNjd1E1ZWFJ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc
http://www.musical4daagse.nl/


Agenda 

17 januari nieuwsbrief 11 

27 januari Studiedag groep 1-6 hele dag, groep 7-8 vanaf 12 uur 

vanaf 28 januari adviesgesprekken groep 8 

30 & 31 januari staking (geen les) 

3 februari nieuwsbrief 12 (verschoven ivm onderwijsstaking) 

4 februari nieuwe bestuurder draait een dagje mee op Het Kompas 

5 februari MR (20.00 uur) 

6 februari juf Liselotte jarig 

12 februari rapport mee 

14 februari juf Franca jarig + nieuwsbrief 13 

16 februari juf Gaby jarig 

21 februari carnaval 

24 028 februari voorjaarsvakantie 

 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 
 


