
  
Nieuwsbrief Het Kompas schooljaar 2019-2020 

5 februari 2020 

Inleiding 

Deze nieuwsbrief komt op een andere dag dan gewoon is. Dat heeft met name te maken met de 

onderwijsstakingen van 30 & 31 januari en met de de vele extra werkzaamheden voor team en 

directeur als gevolg van het zoeken naar vervangers voor zieke collega’s. Het  vraagt enorm veel tijd 

om voor de zieke collegaś ( 3 op dit moment) goede vervangers te vinden. Daarnaast is er voor de 

collega’s veel extra afstemming nodig. Ik waardeer het enorm dat er zoveel collega’ s bereid zijn om 

de school en de verschillende groepen door te laten draaien. Gisteren was onze nieuwe bestuurder( 

Akke Wiersma ) een dagje op Het Kompas. Zij gaf  aan dat Het Kompas een mooie school is met met 

gepassioneerde teamleden. Een school  waar mooie plannen voor de toekomst gevormd worden en 

waar kinderen op hun eigen niveau aandacht kunnen krijgen.  Dat is een mooi compliment waar we 

trots op zijn! 

 
Carnaval( 21 februari) 

Op vrijdag 21 februari vieren we carnaval op het Kompas. Het 

beloofd weer een knalfeest te worden. We beginnen de 

ochtend met de optocht. Kinderen kunnen aan de optocht 

alleen meedoen of met een groepje.Daarna wordt er in de 

klassen geknutseld en is een modeshow voor de OB/MB en 

voor de BB. Rond het middaguur wordt de prijs uitgereikt voor 

het leukste, origineelste voertuig. Na de middagpauze is er in alle groepen een eigen programma tot 

14.00 uur. Meer info is te lezen in de ouderbrief.  

Nog even de data op een rijtje (voor op de kalender ;-): 

Woensdag 19 feb gekke haren dag  

Donderdag 20 feb binnenstebuiten dag 

Donderdag 20 feb na schooltijd mogelijkheid tot het ophalen van je startnummer voor de optocht  

VRIJDAG 21 FEB CARNAVAL!!!!! 

Alaaf!                                              De werkgroep Carnaval : juf Renée, Ilona,  Linda en Patty 

LeusdenFIT weken 17 februari - 1 maart 

Leusdenfit.nl is hét nieuwe platform voor alle activiteiten van de buurtsportcoaches in Leusden. Ons 

doel is dat iedere Leusdenaar op de website voor hem of haar passende (sport)activiteiten kan 

vinden. Van de allerjongste tot de alleroudste. Van beginners tot doorgewinterde of aangepaste 

sporters. Vanaf 17 februari worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor de verschillende 

doelgroepen. Meer info. 

https://docs.google.com/document/d/16ojYgx6ieFzl7UOq_HRZ6AvqEL3KWQaW--DmZ4uLeVc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0By11DDpGhDwiMFUwa3ZKU2hhUzZmNjd1b3ZIZE9IdnZ1ZXNJ/view?usp=sharing


Actie Unicef 

In de decembermaand hebben we als school ( op initiatief van 3 

meiden uit groep 7) een geweldig actie gedaan voor 

Vluchtelingenkinderen van Unicef/ Zapplive. Tijdens de TV 

uitzending is er al een bedrag van €500 gestort. Dit was 

opgehaald met de flessenactie, de collecte en door sponsoring 

van Versbakkerij Leusden. In de afgelopen weken druppelde het 

geld binnen van het sponsor lezen. In totaal hebben we op dat 

moment ook nog een €2019 mogen overmaken naar Unicef.  

Alles bij elkaar hebben we dus €2519 bij elkaar gebracht om 

kinderen in moeilijke situaties te helpen. 

Wat een geweldig bedrag!  

We mogen trots zijn op iedereen die daarin iets heeft kunnen betekenen.  

 

Studiemiddag Het Kompas, De Hobbit en Humankind 

Op maandagmiddag 27 januari zijn de teams van de 2 scholen in 

Groenhouten en de Kinderopvangorganisatie bij elkaar geweest. 

Deze 3  partijen gaan straks (augustus 20222) in het nieuwe 

gebouw nauw met elkaar samenwerken.  TIjdens deze middag is 

er update gegeven over het traject tot nu toe en hoe het vervolg 

er uit gaat zien. Er is op die middag intensief samen nagedacht 

over het vormgeven van het kunst en cultuurprofiel in het 

nieuwe Integrale Kindcentrum . Hoe kunnen we elkaars 

kwaliteiten inzetten zodat het er voor de kinderen mooier van 

wordt. 

 We kijken terug op een inspirerende sessie, waar zeker een 

vervolg op gaat komen! 

 

 

 

 

  



Herdenking Stirling monument 

Op 3 feb 1943 was er een Stirling bommenwerper onderweg naar 

Duitsland om bommen te gooien op Hamburg. Toen ze boven 

Leusden vlogen werden ze neergeschoten door een Duitse 

nachtjager en  ze stortten neer in een weiland. Nu 77 jaar later 

staat op die plek een monument gemaakt door Mirjam Woltman 

met 8 kristallen  bovenop voor de 8 bemanningsleden die bij de 

crash om het leven kwamen. Op 3 feb 2020 ging groep 8 van  het 

Kompas naar het monument om zelfgemaakte 

gedichten voor te lezen, kaarsen aan te steken, 

kransen leggen. 

Onder het luiden van een klok liepen we in een stille 

tocht naar het monument. 

Er waren ook zes soldaten die voorop liepen met de 

stille tocht. 

Kalle Chang( groep 8) 

RTV Utrecht heeft van deze herdenking ook een item gemaakt. Dat is hier terug te zien. 

 
 

 

Inspiratieochtend over onderwijs in Leusden: hoge opkomst en groot succes 

Op vrijdagochtend 31 januari jl. organiseerde 

Stichting Voila een inspiratieochtend waarbij 

leerkrachten, ouders en partners uit Leusden met 

elkaar hebben nagedacht over ideeën en 

oplossingen voor knelpunten in het onderwijs. 

Met ruim 100 betrokkenen hebben zij met elkaar 

gekeken naar mogelijkheden voor de korte en 

lange termijn.  

Wethouder Patrick Kiel en de bestuurder van de 

Stichting Voila, Akke Wiersma, openden de 

ochtend. De 100 betrokkenen bestonden uit 

leerkrachten van de 11 basisscholen van Voila, 

ouders en partners zoals organisaties op het gebied van sport, theater, kunst, jeugd en welzijn. Na de 

opening gingen 19 groepen van ca. 5 personen uiteen om onder begeleiding na te denken en 

discussiëren over diverse knelpunten in het onderwijs. Op creatieve wijze werd gekeken naar nieuwe 

oplossingen, nieuwe ideeën voor de korte en lange termijn.  

De ideeën werden als afsluiting met elkaar gedeeld. De opbrengst van deze ochtend is groot. De 

Stichting Voila gaat verder met de uitwerking van deze ideeën. Gekeken wordt welke daarvan op 

korte termijn ingevoerd kunnen worden, en welke een langere termijn aanpak nodig hebben. De 

aanwezigen zullen bij de uitwerking van de ideeën betrokken blijven.  

Meer informatie 

Akke Wiersma, bestuurder Voila, awiersma@voilaleusden.nl, Gert Broekhuizen, clusterdirecteur, 

gbroekhuizen@voilaleusden.nl, 
 

 

 

 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2018890/scholieren-leusden-herdenken-bemanning-geallieerde-bommenwerper.html


Agenda 

5 februari nieuwsbrief 12 (verschoven ivm onderwijsstaking) +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 

19 februari gekke haren dag  

20 februari  binnenstebuiten dag + inschrijven optocht 

21 februari carnaval 

24 -28 februari voorjaarsvakantie 

 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 
 

 
 


