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18 september 2020 

Inleiding 

In de tweede en derde schoolweek waren de meeste afstemmingsgesprekken. Goed om te merken 

dat kinderen, ouders en leerkrachten deze manier van gesprekken voeren en afspraken maken goed 

kunnen waarderen. De vorm( digitaal of fysiek op locatie) was daarbij in overleg passend gemaakt. 

Zo werken we samen aan kwaliteit!  Dat is nou net een uitgangspunt van Het Kompas. 

Schoolshirts 

In de komende week worden de schoolshirts door de Oudercommissie(OC) bekeken en eventueel in 

een grotere maat mee terug gegeven.  Zo houden we goed zicht op de spullen van de school/OC en 

zorgen we ervoor dat iedereen er goed uitziet in de mooie schoolshirts. De schoolshirts/sportshirts 

krijgen de kinderen in bruikleen, zie deze informatiebrief. Op het invulformulier wordt dat 

bijgehouden. De nieuwe kinderen zullen ook een passend schoolshirt meekrijgen.  

De kinderen worden door de ouders van de  O.C. ‘s ochtends  aan het begin van de dag uit de 

groepen gehaald. We hebben daarvoor het volgende schema: 

maandag 21 september groep 1-2 

dinsdag 23 september groep 2-3 

woensdag 23 september groep 4-5 

donderdag 24 september groep 6-7 

vrijdag 25 september groep 8 

Wilt u er voor zorgen dat de kinderen op die dag de schoolshirts schoon en gewassen meenemen! 

 

Leestafel 

Aan het begin van het schooljaar komt er veel info binnen over mooie producten voor leerlingen en 

teamleden.  De info voor de leerlingen( met name typecursussen en tijdschriften) ligt in de hal op de 

leestafel. Mocht u interesse hebben in deze materialen, dan mag uw kind het zelf meenemen!  

https://drive.google.com/file/d/1QjJxmq3sBwvTfGi1-m6dfEfjxTQJFv5y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SRHBE4d0VPytxaX2mlPL0XjXjoTNYiM7/view?usp=sharing


Wij zijn weer begonnen! 

Vorig jaar heeft de Oudercommisise niet zoveel activiteiten kunnen organiseren, vanwege Corona. 

Dit jaar hopen we dat alle activiteiten wel door kunnen gaan. Omdat we nog steeds in Corona-tijd 

zitten, zullen we per activiteit bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

We hebben van veel OC-leden vorig jaar afscheid genomen. Inmiddels is de Oudercommissie weer 

voltallig, dankzij verschillende enthousiaste ouders. Wat super fijn is, zodat we de activiteiten kunnen 

blijven organiseren. 

De eerste vergadering is Corona-proof verlopen. 

 

 

 

Houd de nieuwsbrieven en Parro in de gaten, want hierin houden wij je op de hoogte van hoe de 

activiteiten plaats zullen vinden. Mocht je vragen hebben, mail ons: 

oudercommissie@kompasleusden.nl. 

 

Groetjes, de Oudercommissie 

Anneke (Fleur groep 6/7, Hugo groep 2/3), Anouk (Britt groep 6/7, Jort groep 4/5), Edwin 

(penningmeester) en Wendy (Veerle groep 8, Fenna groep 2/3), Eva (Ben groep 2/3), Ilona (Luuk 

groep 2/3), Hanna (secretaris) (Tobias groep 6/7, Elias groep 4/5, Yoel groep 4/5), Jordi en Natelie 

(Fenna groep 2/3), Laura (Boris groep 1/2), Linda (voorzitster) (Saar groep 4/5, Veerle groep 1/2, 

Noor groep 2/3), Lydia (Isa groep 4/5, Tijn groep 2/3), Wieteke (Dani groep 4/5, Sem groep 2/3).  

 
Reminder: 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.  

 
  



Even voorstellen 

Het Kompas is een opleidinschool. We willen graag studenten op weg helpen naar hun diploma. We 

krijgen daarbij de laatste inzichten te horen, hebben extra handen in de klas en leiden zelf misschien 

wel toekomstige collega’s op. Drie studenten stellen zich hieronder voor: 

Marthe van de Weerd: 

 

Dag ouders en verzorgers, 

Mijn naam is Marthe van de Weerd. U heeft mij wellicht al bij groep 1/2 zien 

staan of buiten op het plein. Ik ben dit hele jaar bij groep 1/2 in de groep. Ik 

zit in mijn laatste jaar van de Pabo op de Marnix Academie in Utrecht. Ik ben 

aanwezig op het Kompas op maandag, dinsdag en woensdag. Ik heb veel zin 

in dit schooljaar. Mocht u nog vragen voor mij hebben, kunt u deze altijd aan 

mij stellen. 

 

 

Willem van Essen: 

Mijn naam is Willem van Essen, ik kom uit Hoevelaken en ik zit in de laatste 

fase van de Pabo (deeltijd) van de Marnix Academie in Utrecht. Op maandag 

en op woensdag ben ik in de gezellige groep 4/5 van Het Kompas. Naast de 

opleiding werk ik een aantal dagen in de week op de 7+ groep van een BSO in 

Amersfoort. Voordat ik aan de Pabo begon heb ik Geschiedenis gestudeerd, 

dus dat vind ik uiteraard één van de leukste vakken om les in te geven, net 

zoals de andere zaakvakken.  

Ik heb er zin in om er een leuk en leerzaam jaar van te maken! 

 

 

Michael Dam: 

Hallo allemaal,Mijn naam is Michael Dam, ben 19 jaar oud en ik loop sinds 10 

september elke donderdag stage in groep 2/3 onder begeleiding van Liselotte 

van Aalst. In februari komt daar ook de vrijdag bij. Dit jaar ben ik begonnen 

met de opleiding onderwijs assistent bij het ROC Midden Nederland op de 

Disketteweg in Amersfoort, daarom loop ik dus stage bij het Kompas. Door 

middel van kennismaking met de klas heb ik een doos meegenomen met een 

aantal spulletjes van mij erin die een bepaalde betekenis hebben. Elke week 

kies ik 2 kinderen uit die iets uit de doos mogen halen en zo vertel ik iets over 

mijzelf, maar tegelijkertijd vraag ik dan ook wat over dat voorwerp aan de 

klas. Hopelijk hebben jullie op deze manier een beeld van mij. Ik weet zeker 

dat we een hartstikke leuk jaar gaan meemaken. 

 



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 Graag reageren voor 2 oktober. 

 

Scholen in de de Kunst 
Beste ouders en kinderen, 
Gezien de coronatijd worden er dit jaar geen folders verspreid. Vandaar 
dit berichtje in de nieuwsbrief. Vanaf 7 september is het mogelijk om 
een gratis proefles te volgen voor diverse cursussen die gegeven 
worden in Kunstgebouw Leusden aan de Eikenlaan.Het aanbod is te 
zien op www.scholenindekunst.nl/locaties/leusden/ Wilt u meer 
informatie? Bel dan  033 467 34 73 

Agenda 
18 september nieuwsbrief 3 
vanaf 21 september omruilen schoolshirts 
24 september juf Idske jarig 
29 september GMR 
30 september Studiedag Voila (geen les) 
1 oktober start Kinderboekenweek 
2 oktober nieuwsbrief 4 
16 oktober nieuwsbrief 5 
19 -23 oktober herfstvakantie 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 
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mailto:gmr@voilaleusden.nl
http://www.scholenindekunst.nl/locaties/leusden/

