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Inleiding 

In deze periode wordt er veel gesproken over Corona. De aanpak vanuit de overheid  en de grote 

aantallen besmettingen en opnames beheersen het nieuws en social media.  Op school hebben we 

daar natuurlijk ook mee te maken. Het heeft impact op de aanwezigheid van leerlingen en 

teamleden. Maar ook voor de plannen die we aan het maken zijn. Zo zijn er bijv, al gesprekken over 

aangepast Sinterklaas en kerstvieringen. In de komende nieuws zullen we u daar verder over 

informeren. Laten we met zijn allen goed alert blijven op de noodzakelijke regels en er samen voor 

zorgen dat we Corona eronder krijgen! 

Informatiebrief 2 nieuwbouw IKC Groenhouten 

Als school zijn we samen met onze partners(Humankind en De Hobbit)  aan het voorbereiden op het 

nieuwe gebouw. We willen graag dat we onze onderwijskundige visie goed terug kunnen gaan zien in 

het nieuwe gebouw wat in 2022 klaar is. In deze 2e informatiebrief kunt u de laatste informatie 

lezen. 

Schoolfruitprogramma 

Van woensdag 11 november t/m vrijdag 16 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties 

groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over 

fruit, groente en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende 

soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 

Vanaf 11 november hoeft u op de woensdag, donderdag en vrijdag geen 10 uurtje mee te geven. De 

kinderen krijgen op die dagen overheerlijk fruit. Meer info kunt u vinden in de ouderbrief. Daar staat 

ook de link hoe u kunt inschrijven voor een nieuwsbrief van onze fruitleverancier Vitamine & Zo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1qaGTFMQzaHyxprBVqC8tJKPGSz_hMMpY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FRpROcrha6xP19mKLdf3QdBupnnOZj4i/view?usp=sharing


 

Afas Swim Experience 

Ook dit schooljaar zijn er weer een aantal sponsors opgestaan om 

het schoolzwemmen in Leusden mogelijk te maken. Er wordt voor 

ruim 1300  leerlingen vier keer een zwemles georganiseerd.  Voor 

onze school gaan de groepen 4-8 hieraan deelnemen. Mooi om te 

zien dat er in het zwembad op een uitdagende manier les wordt 

gegeven, zo worden bv. de eerste groepen (6-8) verwacht in een 

regenpak met  laarzen. Verdere info volgt t.z.t. via Parro . 

 

Kwaliteitsvragenlijst 

Na de herfstvakantie is er een uitgebreid kwaliteitsonderzoek op alle scholen van Stichting Voila. Het 

onderzoek wordt net als voorgaande jaren begeleid door Beekveld & Terpstra. De afnameperiode 

start op maandag 26 oktober en duurt twee weken (tot en met vrijdag 6 november). 

Ouders/teamleden en leerlingen van groep 6-8 krijgen de kans om dit in te vullen.  

Met deze uitkomsten kunnen we werken aan een betere en mooiere school. 

 

Schooldoel uitgelicht 

Als school hebben we voor het schooljaar een aantal doelen waar we 

gedurende het jaar mee aan de slag gaan. Zo hebben we voor Het 

Kompas een aantal  doelen als o.a. verbeteren rekenonderwijs, 

voorbereiden op het nieuwe gebouw, inzetten op gedrag, Kwink 2.0 

vorm geven. Als school doen we dat voornamelijk door kleine clubjes 

collega’s onderzoek te laten doen in de vorm van een Professionele 

Leer Gemeenschap (PLG) Regelmatig wil ik één van die doelen eruit halen en er wat meer over 

vertellen.  

De PLG gedrag is in de loop van vorig jaar steeds meer nadrukkelijk naar voren gekomen. We zagen 

dat we in verschillende groepen moeite kregen met de goede regels en routines te blijven hanteren. 

Er is voor gekozen om met name in te zetten in de onderbouwgroepen (1-5) en dat vervolgens dan 

als een olievlek door te laten werken naar de bovenbouw. Vanaf het begin van het schooljaar worden 

we daarbij ondersteund door een begeleider (Engelien) van De Gedragstolk. Er zijn lesobservaties, 

nabesprekingen en werkoverleggen geweest om met elkaar goed zicht te krijgen op wat er al gedaan 

wordt en waar we verbetering in kunnen vinden. Zo is er onder andere veel aandacht geweest aan 

het naar binnen lopen na een pauze of bij het begin van de dag. Er zijn ook lessen met elkaar zeer 

zorgvuldig voorbereid. Mooi om te zien dat de olievlek  zich al begint te verspreiden. Het binnen is 

beginnen motto begint nu ook in de bovenbouw steeds meer zichtbaar te worden. De begeleiding 

gaat de komende periode nog door, zo krijgen we in ieder geval tot januari nog ondersteuning van 

Engelien. Het doel is dat we dan het gewenste bedrag zo duidelijk hebben voor elkaar dat we dat ook 

vast kunnen leggen in een kwaliteitskaart. Die kaart kunnen we dan gebruiken om na een tijdje weer 

te kunnen checken of we inderdaad de goede dingen nog doen. 

Studiedag 29 oktober 

Op de donderdag na de herfstvakantie hebben de groepen 1-7 de hele dag geen les. De groep 8 heeft 

op die dag tot 12 uur les en ‘ s middags vrij. Dit verschil voor groep 8 heeft nog te maken met de 

overgang naar het continurooster. 

De leerkrachten gaan op die dag gewoon aan het werk. Er komen onderwerpen vanuit de PLG 



Gedrag en vanuit de PLG Kwink 2.0 aan de orde. Daarnaast is er tijd en ruimte om de administratie 

op groepsniveau bij te kunnen werken. 

Even voorstellen 

Het Kompas is een opleidingsschool en werkt daarin intensief 

samen met de Marnix Academie.  

 

Dag allen, mijn naam is Anouk Tijmensen en ik ben 19 jaar. 

Momenteel ben ik eerste jaars pabo studente aan de Marnix 

Academie te Utrecht. Vandaar dat ik op het moment stage loop in 

groep 8 op donderdag bij juf Renée. Groetjes, 

Anouk Tijmensen  

Agenda 
16 oktober nieuwsbrief 5 
19 -23 oktober herfstvakantie 
26 oktober Start Leefstijlthema: Praten en luisteren 
29 oktober Studiedag Groep 1-7 hele dag, Groep 8 heeft tot 12 uur les 
30 oktober nieuwsbrief 6 
5 november groep 6/7 schoolzwemmen 
6 november schoolfotograaf 
11 november Sint Maarten + start Schoolfruitprogramma t/m 16 april 2021 
13 november nieuwsbrief 7 
 
Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompa 


