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Inleiding 

Na de voorjaarsvakantie zijn we enthousiast begonnen met het vervolg van het schooljaar. Er zijn al 

weer extra muzieklessen geweest o.l.v. juf Caroline en voor de bouw van het nieuwe gebouw zijn er 

diverse activiteiten geweest. Zo was er afgelopen maandag een klankbordgroepbijeenkomst voor 

buurtbewoners. Maandag zijn we ook met een aantal kinderen van De Hobbit en Het Kompas die ook 

op de BSO zitten naar Warande geweest om te kijken hoe zij de school en de overgang naar de BSO 

ervaren. Gaaf om te zien hoe zij genoten en betrokken waren tijdens de rondleiding. Dit sterkt ons in 

de overtuiging om er een gaaf gebouw neer te zetten. Waarin een duidelijke  samenwerking tussen 

Kinderopvang en onderwijs goed mogelijk is. 

Coronavirus 

Coronavirus in de regio Utrecht Sinds 27 februari is bij meerdere personen in Nederland een infectie 

met het nieuwe coronavirus (officieel: het nieuwe coronavirus COVID-19) vastgesteld. We merken 

dat er op steeds meer plaatsen in in de provincie  Utrecht dit vastgesteld wordt. Het is belangrijk om 

de laatste adviezen van het RIVM te blijven volgen. 

 

 

Parkeren rond school 

Er zijn de laatste weken wat 

klachten gemeld over het niet 

goed parkeren van auto’s. Er 

blijken regelmatig auto’s op de 

stoep te staan en daardoor wordt 

het voor voetgangers erg onveilig. 

Wilt u voortaan de auto’s in de 

toegestane vakken parkeren of op 

de fiets of lopend naar school 

komen. 

 

  

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19


 

 

Carnaval( 21 februari) 

Net voor de voorjaarsvakantie vierden we  Carnaval op school. Het 

was een geslaagd feest, waar we vol trots op terugkijken. Een 

optcocht met 12 deelnemers en bijna alle kinderen en meesters en 

juffen die verkleed waren.  Op zo’n dag komen  er allerlei andere 

leerdoelen aan bod. Daarnaast hebben we  veel lol gehad met 

elkaar! 

Open Dag Het Kompas 

Aanstaande 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 kunnen attenderen op onze open dag. dan zou dat heel fijn zijn.  Alle ouders van nog 

niet schoolgaande kinderen krijgen daarnaast  info vanuit de gemeente toegestuurd.  

Inspiratieavond: ‘Weten wat je moet doen, als je niet weet wat je moet doen!’ 

Hierbij de uitnodiging voor de inspiratieavond op 7 april a.s. voor ouders, 

onderwijs- en zorgprofessionals van SWV De Eem. ‘Weten wat je moet doen, 

als je niet weet wat je moet doen!’, een lezing over gedrag van kinderen 

door Marcel van Herpen. 

We hebben Marcel gevraagd om in te zoomen op de driehoek van 

samenwerking tussen ouders, onderwijs en zorg rondom het kind. Het 

belooft een praktische avond te worden met veel tips en tools. Direct aanmelden: klik hier  

 

 

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. Het 

ouderpanel 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?  Er zijn in de afgelopen weken persoonlijke uitnodigingen gestuurd naar 3 

willekeurige ouders per groep. Mocht u verhinderd zijn, geef dit dan even door, zodat we nieuwe 

ouders kunnen uitnodigen, 

 

Schoolwas 

De afgelopen jaren werd de schoolwas gedaan door door Mathilde. Zij 

heeft aangegeven dat dit niet meer mogelijk is. WIe zou er, tegen een 

kleine vergoeding, de schoolwas willen regelen?  Mocht u interesse 

hebben, neem dan even contact op met de directeur. 

 

 

  

https://www.swvdeeem.nl/voor-ouders/agenda/7-april-inspiratieavond-marcel-van-herpen/


Privacy voorkeuren doorgeven 

Het Kompas doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. 

Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt, is er via 

Parro een manier om dit heel makkelijk, veilig én met een vermindering van administratiedruk op te 

lossen. 

Hoe werkt het? 

Ouders kunnen makkelijk toestemming geven via de volgende stappen: 

X Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 

X Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. 

X Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 

 

We hebben op dit moment van nog niet alle kinderen de privacyvoorkeuren 

geregistreerd staan. Daar willen we wel graag voor zorgen! Zou u dit voor uw 

kind(eren) willen nakijken en eventueel aanpassen. 

 

Videoblog 

Aanstaande maandag wordt er door juf Merel een videoblog gemaakt waarbij er kinderen vertellen 

en laten zien hoe Het Kompas werkt.  Dat is een mooie manier om te laten zien hoe we school zijn en 

hoe we samen werken aan kwaliteit. We houden natuurlijk rekening met de bekende privacy 

voorkeuren. 

 

Studiedag 17 maart 

Op dinsdag 17 maart hebben de kinderen vrij en gaan de meesters en juffen studeren, want er is een 

studiedag. Op die dag gaan we met een aantal verschillende onderwerpen aan de slag: 

*We gaan in gesprek over het rekenonderwijs op Het Kompas en de mogelijke nieuwe methode ter 

vervanging, 

* de groepsverdeling voor de komende jaren, 

* hoe gaan we de overgang naar het nieuwe gebouw goed realiseren, 

* hoe maken we onze onderwijsvisie nog herkenbaarder en duidelijker, 

 

Even voorstellen Juf Lauke 

Juf Lauke gaat het verlof in groep 2/3  opvangen. Zij is er 4 van de 5 dagen. 

Hoi allemaal! 

Mijn naam is Lauke van Dun en ik ben 24 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit 

Utrecht, maar woon inmiddels ruim een half jaar samen in Deventer met 

mijn vriend. Begin 2018 heb ik mijn LIO-stage met veel plezier en succes 

afgerond in groep 2/3 op Het Kompas. Ondanks dat ik daarna dichterbij 

huis als juf aan de slag kon gaan, merkte ik al gauw dat ik daar toch niet 

helemaal op mijn plek zat. Wat was het dan ook leuk toen Wilbert mij een 

aantal maanden terug berichtte en vroeg naar mijn eventuele interesse om 

‘terug te keren’ naar een omgeving die voor mij nog steeds voelt als ‘thuis 

komen'.  Met trots kan ik u melden dat ik deze kans niet aan mij voorbij 

heb laten gaan en dan ook enorm veel zin heb in de komende tijd. Ik ken de organisatie en de manier 

van werken goed en zal dan ook met volle energie en 100% enthousiasme het zwangerschapsverlof 

van juf Liselotte op gaan vullen samen met juf Nicole. Mocht u mij iets willen vragen of mededelen, 

weet dat de deur altijd voor u open staat! Loop gerust even naar binnen, dan kunnen wij samen een 

afspraak maken. Vanaf 24 maart aanstaande zal ik iedere dinsdag tot en met vrijdag op Het Kompas 

aanwezig zijn. Ik kijk uit naar een fijne en leerzame periode samen met de kinderen! 



 

Historische Kring Leusden 

In de blad van de de HKL was er een bladzijde gevuld met de herdenking bij het Stirlingmonument. 

Een mooie fotoreportage en ééń van de gedichten die een leerling uit groep 8 geschreven heeft. 

Gaaf dat we als school een onderdeel mogen zijn van zoiets groots in Leusden. De kinderen zijn zo 

echt een onderdeel van de samenleving en brengen zelfs extra kleur aan! Dat past mooi bij onze 

uitgangspunten als school.   Juf Tineke zei dat ze tranen in haar ogen kreeg toen ze dit gedicht las. 

Het zijn inderdaad mooie woorden om goed tot je te nemen. 

 

 

 

 



 

 

 

Agenda 

6 maart nieuwsbrief 14 

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

17 maart studiedag ( alle groepen geen les) 

20 maart nieuwsbrief 15 

30 maart theoretisch verkeersexamen groep 7 

2 april creamiddag 

3 april nieuwsbrief 16 

4 april klusochtend 

7 april Inspiratieavond SWV De Eem 

 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 
 
 
 


