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Inleiding 

Het bijzondere schooljaar 2019-2020 zit erop. Wat hebben we een bijzondere maanden achter de 

rug, wat is er veel gedaan, geleerd, gezocht en overwonnen om samen met elkaar goed vorm te 

geven aan ons onderwijs. Makkelijk was het niet, maar op heel veel fronten is het gelukt. Een aantal 

uitgangspunt van de school zoals:  samen werken aan kwaliteit  en digitaal is heel normaal hebben in 

deze periode wel een hele nieuwe dimensie gekregen.  

Langzaam worden de corona-maatregelen versoepeld. De scholen zijn weer volledig open. En als 

alles zo doorgaat blijft dat ook zo in het nieuwe schooljaar. En toch blijven er aanpassingen nodig, de 

anderhalve meter afstand, blijft voorlopig de norm, zei minister president Rutte op 24 juni jl. tijdens 

de persconferentie. Wat dat betekent voor de start van het  schooljaar zullen we in de eerste 

nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar laten weten. 

Afscheid  

Het einde van het schooljaar is ook het moment van afscheid nemen. In de afgelopen dagen zijn er 

verschillende vormen van bedankjes uitgedeeld. Mooi om zo de waardering te merken voor het team 

en de school. We nemen dit jaar afscheid van 28 kinderen en (soms)  hun ouders/verzorgers. Beste 

Fardowsa, Koen, David, Iphigenia, Seth, Kalle, Bauke, Kuno, Shania, Dave, Roos, Louise,  Fijren, 

Amber, Nikki, Kyano,Ilona, Sofie, Jason, Immanuel, Floor, Vincent, Sona, Eva,Djanira, Tom, Mees en 

Noor het ga jullie goed! We wensen jullie veel geluk en een goede tijd op de nieuwe school. We 

horen heel graag hoe het met jullie verder gaat. 

We hebben in de afgelopen dagen daarnaast ook afscheid genomen van een aantal collega’s. 

Meester Gerard Voskuilen en juf Niicole hebben hun invalklus afgerond en komen daarvoor niet 

meer terug. Voor meester Gerard is het nu ook het echt moment om te stoppen met lesgeven. Juf 

Nicole blijft actief als invaller op de Voilascholen. Juf Ingeborg gaat als onderwijsassistente werken op 

de Loysder Hoek. Ik wil hen allen bedanken voor hun enorme inzet en passie waarmee ze de 

afgelopen tijd les hebben weten te geven. BEDANKT! 

Studiedagen nieuwe schooljaar 

De studiedagen voor het komende jaar zijn gepland. In verband met de overstap naar het 

continurooster hebben we aankomende nog te maken met verschillende studiedagen voor 

verschillende groepen.  De groepen 1-7  hebben op wat meer momenten geen les ivm een studiedag, 

dan groep 8.  

Op de volgende dagen hebben alle groepen geen les: 

woensdag 30 september, dinsdag 6 april, donderdag 24 juni en vrijdag 16 juli 



Op donderdag 29 oktober en maandag 25 januari heeft groep 8 ‘s ochtends les tot 12 uur en daarna 

is er voor hen geen les meer.  Voor de groepen 1-7 zijn dit hele studiedagen. 

De laatste studiedag is gepland op de laatste vrijdag voor de zomervakantie. Dat doen we om de 

verhuizing naar de tijdelijke huisvesting goed te kunnen regelen. Voor de actuele informatie de 

kalender op de Kompaswebsite. 

 

Schoolvakanties 2020-2021  

Herfstvakantie 19-10 t/m 23-10-2020 

Kerstvakantie 21-12 t/m 01-01-2021 

Voorjaarsvakantie 22 -02 t/m 26-02-2021 

Pasen 02-04 t/m 06-04-2020 

Meivakantie 26-04 t/m 07-05-2021 

Hemelvaart 13-05 t/m 14-05-2021 

Pinksteren 24-05-2021 

Zomervakantie 19-07 t/m 27-08-2020  

Vakantiebieb 

De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books én 

luisterboeken. Voor jong en oud! De gratis VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen, ook als je 

geen lid bent van de Bibliotheek. 

In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap. Daarnaast 

staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op 

het schaduwdier van John Flanagan. 

 De VakantieBieb is een leuke en gemakkelijke manier om leerlingen te stimuleren te blijven lezen, 

ook in de vakantie. Blijven lezen is belangrijk, want dit helpt een terugval van het leesniveau 

voorkomen! De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store. Van 1 juli tot en met 31 augustus. 

Zie ook de promofilm. 
 

http://www.kompasleusden.nl/informatie/kalender
https://www.youtube.com/watch?v=Iugd0tDdzb4


Jaarverslag 2019 online van Stichting Voila 

Het jaarverslag 2019 van Voila is gepubliceerd op www.voilaleusden.nl. We hebben een beknopt 

Publieksverslag 2019, waarin u kunt doorklikken naar meer uitgebreide informatie. U kunt ook 

meteen kiezen voor de uitgebreide versie van het bestuursverslag en de jaarrekening. Kijk daarvoor 

op onze startpagina: START 2019 JAARVERSLAGEN. We wensen u veel leesplezier. 

 

Strategisch Beleidsplan Voila 2020-2025 

De afgelopen maanden hebben wij verder gewerkt aan de 

meerjarenstrategie van Voila. Er zijn diverse ‘thematafels’ georganiseerd 

waarbij medewerkers, ouders en andere partners gericht zijn uitgenodigd 

om over verschillende strategische thema’s mee te denken. Mede dankzij 

de input van alle betrokkenen ligt er nu een Strategisch Beleidsplan Voila 2020-2025 waar we trots 

op zijn. De GMR is het met ons eens en heeft een positief advies afgegeven. Er ligt een mooie basis 

van waaruit we de komende jaren verder zullen bouwen. Na de zomer informeren we u verder 

middels een publieksversie van het strategisch beleidsplan Voila, dat nog in de maak is. Tijdens de 

Voilabrede studiedag op 30 september a.s. maken we met alle scholen een gezamenlijke start. 

Daarna gaan de scholen aan de slag met hun (meerjaren)schoolplan. Wordt vervolgd! 

 

Vacature oudergeleding Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ( GMR) 

Binnen de oudergeleding van de GMR is een vacature voor het scholeneiland 

Groenhouten ontstaan. Wij zijn op zoek naar een ouder die het scholeneiland komt 

vertegenwoordigen in de GMR. Wij willen graag van alle schooleilanden één ouder 

in de GMR, zodat de belangrijke keuzes die gemaakt worden van uit een brede vertegenwoordiging 

worden genomen. Wat houdt dat eigenlijk in? De GMR functioneert op het niveau van het bestuur 

van Stichting Voila, dus schooloverstijgend en bestaat uit een personeels- en een oudergeleding. 

Leden hoeven geen lid te zijn van de MR van hun school, want de GMR behandelt uitsluitend 

aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. 

Meer info via deze link of via e-mail: gmr@voilaleusden.nl 

http://voila.voilamagazine.nl/books/jegs
http://voila.voilamagazine.nl/books/jegs
http://voila.voilamagazine.nl/books/jegs
http://voila.voilamagazine.nl/books/saka
http://voila.voilamagazine.nl/books/saka
https://drive.google.com/file/d/1aJpdNc5yqZSzDOM8MugO-ApTTeis-eKA/view?usp=sharing
mailto:gmr@voilaleusden.nl


Dat wordt een leuke zomer! 

In de gemeente Leusden organiseren LeusdenFit, Lariks en 

Fort33 in de zomervakantie allerlei activiteiten. Er zijn 

heel veel verschilllende activiteiten: Fifia, foto’s maken, 

knutselen en nog veel meer. Doe je mee? Meer info. 

 

AFAS Swim Experience 

De leerlingen van de basisscholen waren zo lekker bezig met hun lessen 

van de Swim Experience in zwembad Octopus, totdat Covid-19 toesloeg. 

Scholen dicht, zwembaden dicht, bedrijven dicht. Een bijzondere tijd 

brak aan, voor ons allemaal. 

Thuis schoolwerk doen kon wel. Thuis zwemles…….. dat kan nu ook! 

Onze gedachte: ‘Als de kinderen niet naar ons kunnen komen, gaan wij 

naar de kinderen toe’. Wij hebben een speciale les voor ze gemaakt. Met 

2 thema’s die wel op het programma stonden, maar door de crisis niet 

aan bod zijn gekomen: Snorkelen en de Bootjesrace. Heel actueel nu de 

schoolvakantie voor de deur staat! Leuk om zelf te oefenen, met broertjes en zusjes en vriendjes en 

vriendinnetjes, want de Swim Experience is leuk en leerzaam voor iedereen! 

Juf Liesbeth geeft les aan Dean, Marijn, Puck en Olivia van groep 5 tot en met 8. Badmeester Bart 

doet ook mee en hij kan nog heel veel leren. 

 Kijk zelf! ‘Klik’ op deze link.  

 Team Octopus 

 

Oudercommissie 

Vanuit de Oudercommissie is er goed nieuws te melden. Er zijn verschillende (nieuwe) ouders die de 

vacatures in het komende schooljaar willen invullen. Er is een nieuwe voorzitter die vanaf begin 

september de voorzittersrol zal overnemen. 

 

Vakantie 

Vandaag  is het zover…VAKANTIE! 

We mogen lekker tot rust komen, even helemaal niets, genieten van de natuur en elkaar. 

We willen u bedanken voor uw betrokkenheid en het vertrouwen in de school. 

We zien u graag weer op maandag 31 augustus. Het team van Het Kompas wenst u een mooie 

zomervakantie toe! 

 

Agenda 

17 juli laatste schooldag( les tot 12 uur)+ Nieuwsbrief 22 

20 juli t/m 28 augustus Zomervakantie 

vanaf 27 augustus inrichten school en voorbereiden 

28 augustus Nieuwsbrief 1 

31 augustus eerste schooldag 

30 september Studiedag (geen les) 

19 -23 oktober Herfstvakantie  

 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 

https://drive.google.com/file/d/15-eKNn4XFY7atNFIvmdfHxm6Gpx60uAC/view?usp=sharing
https://sro.nl/zwembad-octopus/agenda/swim-experience-snorkelen-en-bootjesrace/

