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Inleiding 

In de afgelopen weken is er veel aandacht nodig geweest voor de vervanging van zieke collega’s. Tot 

nu toe is het nog steeds gelukt om voor alle groepen een lesprogramma aan te bieden. Daar zijn we 

blij mee, zeker omdat dit in Leusden en heel Nederland niet de norm is. Het blijkt wel dat het 

organiseren van een leerkracht voor de groep een steeds lastiger probleem aan het worden is. Ik ben 

daarom erg blij met de collega’s en invallers  die dit mogelijk maken door flexibel te zijn en daar waar 

nodig een stapje harder te lopen. 

Ouderpanel 

Als school  zien we de meerwaarde van ouderbetrokkenheid.  (we 

werken samen aan kwaliteit) Daarom zijn we vorig jaar gestart met 

een ouderpanel. Dit is een open gesprek tussen de schoolleiding en 

een willekeurig uitgenodigde groep ouders over de gang van zaken 

op school. Uit dit gesprek komen adviezen van de ouders voort, 

waarmee de school het onderwijs kan verbeteren. In tegenstelling 

tot een OC of MR die gedurende een langere tijd een vaste 

samenstelling kennen, bestaat een ouderpanel niet uit een vaste 

groep ouders. Voor elk ouderpanel worden steeds weer andere 

ouders uitgenodigd. Ouders krijgen via hun kinderen, via schriftelijke 

documenten als de schoolgids, via andere ouders en door eigen 

waarneming allerlei informatie over de school. Zij kunnen vanuit dit perspectief een mening hebben 

over de school, zonder daarbij op de stoel van het team te gaan zitten. Ouders zien vaak dingen, die 

men op school over het hoofd kan zien. We zien het ouderpanel als een klankbord bij nieuwe 

ontwikkelingen. Het ouderpanel heeft geen beslissingsbevoegdheid. De tweede ouderpanel avond is 

op woensdag 11 maart, van 19.30- 21.00 uur.  Het thema van die avond is: “ Het Kompas mag nog 

meer op een positieve manier bekend worden in heel Leusden, hoe kunnen we dat samen vorm 

geven?  Binnenkort zullen er persoonlijke uitnodigingen gestuurd worden naar 3 willekeurige ouders 

per groep. 

 

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 

 

HEEL LEUSDEN BAKT FAIRTRADE  

De werkgroep Fairtrade Gemeente Leusden organiseert de bakactie:  Heel Leusden 

Bakt Fairtade op 28 maart  van 13.00 u. tot 17.00 u. tijdens het “Vier de Lente 

feest” op het Maximaplein.  Wil je meedoen? 

Maak een hartige of zoete taart met 2 fairtrade producten er in. Lever die in tussen 

12 en 13 uur bij de fairtradekraam op het Maximaplein. Er zijn prijzen te winnen 

voor volwassenen, tieners en kinderen. Een speciale jury beoordeelt alle baksels. Er 

is ook een publieksprijs te winnen!  

Niet bakken? kom dan proeven! Voor 1 euro kun je 5 stukjes proeven. 

Prijsuitreiking is rond 17 u. HEEL LEUSDEN BAKT FAIRTRADE  

Tentoonstelling Blink 
Afgelopen maandag hadden de kinderen van 

groep 6 een tentoonstelling gemaakt. De 

tentoonstelling had het thema pronkstukken. De 

kinderen mochten hun mooiste pronkstuk 

meenemen. 

Zo waren er allemaal mooie gesteente en 

mineralen, slangen, autootjes en nog veel meer. 

Ook hadden de kinderen daarbij een beschrijving 

gemaakt en postzegels ontworpen. Het resultaat 

mocht er wezen. 

Daarnaast hadden de kinderen na de vakantie 

brieven geschreven aan ouderen. Na wat brieven heen en weer geschreven te hebben waren er ook 

ouderen die bij de tentoonstelling konden komen. Ze vonden het erg mooi wat de kinderen hadden 

geschreven en lieten zien. Een van de dames had zelf haar pronkstukken meegenomen. Fotoboeken 

van vroeger en een zeilschip gemaakt door haar man. Al met al was 

het een leuke afsluiting van het thema en een mooie 

tentoonstelling. 

Gezocht: Voorzitter Oudercommissie 

Als Oudercommissie zorgen wij er voor dat veel leuke activiteiten 

goed en gezellig verlopen. Daphne van den Berg is inmiddels 5 jaar 

onze voorzitter, maar gaat hiermee stoppen.De tijdsinvestering is 

bescheiden. Per jaar zijn er zes tot zeven vergaderingen en daarnaast vraagt de OC gemiddeld 

genomen per maand nog een tijdsinvestering van ongeveer drie uur. Onze ervaring is dat je als OC-lid 

echt betrokken raakt bij school. Mocht je meer willen weten over de OC en/of de rol van voorzitter 

https://docs.google.com/document/d/16ojYgx6ieFzl7UOq_HRZ6AvqEL3KWQaW--DmZ4uLeVc/edit?usp=sharing


neem dan contact op met Daphne (moeder van Bink, groep 6): of Hanna (moeder van Jason (8), 

Tobias (5), Elias (4) en Yoel (3)): oudercommissie@kompasleusden.nl. 

 

Open Dag Het Kompas 

Op woensdag 11 maart is er voor alle Voilascholen een Open Dag. Het Kompas heeft op die dag van 9 

tot 12 uur de deuren open staan voor nieuwe ouders. Mocht u nog vrienden, familie,buren of 

kennissen kennen die op zoek zijn naar een mooie en goede school, dan kunt u hen attenderen op 

onze open dag.  Alle ouders van nog niet schoolgaande kinderen krijgen daarnaast  info vanuit de 

gemeente toegestuurd.  De komende weken zullen we dat ook via social media onder de aandacht 

gaan brengen. Daar kunt u ons in ondersteunen. 

 

 

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 

11 maart Open Dag Het Kompas (9.00-12.00 uur) + Ouderpanel 

 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 
 
 
 


