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4 september 2020 

Inleiding 

De eerste schoolweek is zowel voor leerlingen als  leerkrachten goed verlopen. Sommige zaken zijn 

echt  nog wel wennen. Een ander ritme en andere gewoontes moeten worden opgebouwd. Ik merk 

dat dit voor bijna iedereen wel van toepassing is.  

Daarnaast is de hoeveelheid van Coronaregels en het continu afstemmen van maatregelen iets wat 

veel tijd vraagt. Daardoor zijn zaken misschien later  of anders dan u gewend bent.  

Afstemmingsgesprekken 

Vanaf volgende week zijn de afstemmingsgesprekken ingepland. De kinderen hebben ter 

voorbereiding een praatpapier meegekregen. De  vorm van gesprekken ( online of op school) worden 

onderling afgestemd. Het doel van deze gesprekken is het verzamelen van informatie waarmee wij 

als leerkrachten zo adequaat mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van uw kind. De 

gesprekken dienen als algemene kennismaking.  

Het is belangrijk om daarnaast verdere afspraken te maken over vervolggesprekken. 

We proberen de gesprekken zo te plannen dat er rekening gehouden wordt met de agenda van 

ouders en van leerkrachten.  

 

MR 

Een officieel orgaan binnen de school  is de 

medezeggenschapsraad(MR). Het doel van de 

MR is belanghebbenden te laten meepraten over 

beslissingen rond de school. Denk daarbij aan 

onderwerpen als: het schoolplan, het 

formatieplan, benoemingsbeleid, arbowetgeving, 

tussenschoolse opvang (overblijven) en 

buitenschoolse opvang.  

De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende 

ouders: Jessica Kerkhof (moeder van Dean, Lucy en Yara) en Graham Senior (vader van Lynn en Jack). 

De MR bestaat daarnaast  uit de volgende leerkrachten:juf Franca en juf Liselotte 

Voor verdere info over data kunt u ook op MR informatiebord 2020-2021 kijken.  
Afgelopen week is de MR al bij elkaar geweest en is de schoolgids 2020-2021 vastgesteld. Dit 

document ligt nu bij de drukker en zal binnenkort te lezen zijn op de website.  

 

http://www.kompasleusden.nl/wp-contenhttp://www.kompasleusden.nl/ouders/mr


Oudercommissie 

De OC heeft gelukkig een nieuwe voorzitter in de persoon van Linda Zalm. Afgelopen week is er in 

een eerste overleg afgestemd dat we de activiteiten per activiteit gaan aanpassen aan de 

Coronamaatregelen. Mochten er  leuke ideeën  zijn, stuur dan gerust een mail naar 

oudercommissie@kompasleusden.nl 

We gaan in ieder geval binnenkort een moment organiseren om de schoolshirts te passen en 

eventueel om te ruilen. Wilt u er alvast voor zorgen dat de shirts schoon en makkelijk vindbaar zijn. 

Verdere informatie komt in de volgende nieuwsbrieven. 

 

Hoofd schoolwas gezocht! 

We zoeken een ouder die regelmatig  de schoolwas 

mee wil nemen en weer schoon kan terugbrengen. 

Een onkostenvergoeding is bespreekbaar. 

Aanmelden kan door een bericht te sturen naar de 

directeur 

Gym en bewegen op Het Kompas 
In de vorige nieuwsbrief heb ik al iets geschreven 
over de schoolpleincoaches. Het doel van deze coaches is dat ze in de pauze( half uur) 
spel/sportactiviteiten aanbieden. Kinderen kunnen daar zelf voor kiezen om mee te doen. Zien 
bewegen doet bewegen!  

Schoolkalender 
Vandaag hebben veel kinderen de schoolkalender meegekregen. We kwamen er nu al achter dat een 
extra check nodig was geweest.  Zo staat er per ongeluk een studiedag in de kalender voor 16 
september.  
Voor de actuele kalender, zie altijd de kalender op de website en de informatie in de nieuwsbrief. 
 

Agenda 
3 september nieuwsbrief 2  
2e + 3e schoolweek afstemmingsgesprekken 
15 september Prinsjesdag 
16 september gewoon les ( geen studiedag zoals er in de schoolkalender staat) 
18 september nieuwsbrief 3 
vanaf 21 september omruilen schoolshirts 
24 september juf Idske jarig 
30 september Studiedag Voila  
1 oktober start Kinderboekenweek 
2 oktober nieuwsbrief 4 
16 oktober nieuwsbrief 5 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 
 

mailto:oudercommissie@kompasleusden.nl
http://www.kompasleusden.nl/informatie/kalender

