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Inleiding 

Gisteren hebben we op de studiedag gesproken over de 

regels en routines die er in de onderbouwgroepen al 

gemaakt zijn. We merken dat met elkaar duidelijke afspraken 

maken goed werkt!  De onderbouwleerkrachten namen het 

team mee in de verschillende keuzes die gemaakt zijn over 

bv. toiletgebruik, puntenslijpen, het  stilteteken en nog veel 

meer praktische zaken waar meer eenduidigheid in te vinden 

is. 

Corona 

We krijgen op school nog wel regelmatig vragen over of kinderen wel of niet naar school gaan. Wij 

gebruiken daarvoor het nieuwste  protocol basisonderwijs van de PO-raad.  Hierin kunt u voor de 

verschillende situaties antwoorden vinden.  

Het is in ieder geval belangrijk om als ouders zo kort mogelijk op het schoolplein te blijven en goed 

afstand te houden. We merken dat er steeds meer ouders in de onderbouwgroepen nog even snel bij 

het raam afscheid gaan nemen. Dit is niet de bedoeling en het geeft onrust bij de kinderen in de 

groep. We begrijpen dat het anders gaat dan voorgaande jaren, maar we merken ook dat het leren 

veel sneller start. Als ik bijvoorbeeld de groep 4-5 zie, die komen om 8.20 uur naar binnen. Zij zijn dan 

om 8.25 uur echt al goed aan het werken. Het binnen is beginnen is iets wat we als heel waardevol 

aan het invoeren zijn op school.  

We willen alle ouders daarnaast ook vragen om als u kind naar de juf of klas toe kan gaan om dan zo 

snel mogelijk het schoolplein te verlaten. Zo kunnen we samen Corona aanpakken. 

 

Sinterklaas en Kerst 

De Sinterklaas en Kerst zal dit schooljaar zonder ouders op 

school gevierd worden. Er zal een beperkt aantal ouders 

meehelpen als vrijwilliger, maar verder worden ouders niet 

verwacht op het school of schoolplein. 

De versieravond voor Sinterklaas en Kerst zal helemaal 

worden gedaan door de ouders van de Oudercommissie.  

  

https://drive.google.com/file/d/1onY93iJ1gGVjHQS_WUH5cOLDQBVnUFAM/view?usp=sharing


Schoolfotograaf 

Volgende week vrijdag komt de foto Koch op school om 

schoolfoto’s te maken. Door de Coronamaatregelen kunnen 

we alleen foto’s maken van de kinderen die op school 

zitten.  

We maken individuele foto’s en groepsfoto’s Alle groepen 

worden verdeeld over de dag op de foto gezet, volgens dit 

schema. Meer info over de hele procedure kunt u vinden in 

deze brief. 

 

Vrijwillige bijdrage Oudercommissie (OC) 

Het basisonderwijs in Nederland is gratis en dat is een groot goed. Met de middelen die een 

basisschool van de overheid ontvangt, kan veel worden gedaan. Toch is het niet genoeg om 

alle activiteiten die doorgaans op een school plaatsvinden te kunnen bekostigen. Hierbij kunt 

u denken aan de Sint-, Kerst- en Paasviering, maar ook de Koningsspelen en het afscheid in 

groep 8. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, wordt aan de ouders een vrijwillige 

bijdrage gevraagd. 

In verband met de Coronacrisis is er een deel van het budget van het schooljaar 2019/2020 

overgebleven. In overleg met de MR is besloten om voor dit schooljaar de ouderbijdrage éénmalig te 

verlagen naar € 17,- per kind. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om de bijdrage over te maken op 

bankrekeningnummer NL05 SNSB 096.24.71.607 ten name van Stichting Oudercommissie Het 

Kompas te Leusden. Meer info hierover kunt u lezen in deze brief. 

 Penningmeester Oudercommissie( Edwin de Ridder) 

 

Sport Experience -  schoolpleincoaches 

Op Het Kompas werken we samen met de 

studenten van de Sport Experience. Op 

dinsdagmiddag worden de gymlessen 

gegeven door MBO studenten onder leiding 

van iemand van de Sport Experience. We zijn 

heel tevreden over het aanbod van de 

verschillende onderdelen tijdens deze 

gymlessen. In eerdere nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we daarnaast ook schoolpleincoaches 

willen gaan inzetten.  Het doel van deze inzet is dat we kinderen in pauzes vrijwillige gaan uitdagen 

om meer te gaan bewegen. Vanaf aanstaande dinsdag gaan de studenten starten met observeren en 

inventariseren. Dit gaat de komende weken uitgewerkt en verder uitgevoerd worden. De studenten 

bereiden het nu voor en zijn dit jaar aanwezig bij enkele pauzemomenten. Daarnaast maken ze ook 

een programma wat goed te gebruiken is zonder de aanwezigheid van extra handen in de vorm van 

studenten. Meer info kunt u lezen in deze brief. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/13mCpCyT16lygEbYyG4EgQ0SsClkUW-tM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13mCpCyT16lygEbYyG4EgQ0SsClkUW-tM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jczp9i85rGkVildVvayxay5Ru-f2e-55/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qjq8HZ3Zao3rXcNh4hTeO877RaIwNi7S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AcMMRvkfez3EiTgmEFPujomqJMLHhPsX/view?usp=sharing


 

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. 

Kwaliteitsvragenlijst 

Afgelopen maandag hebben alle ouders een uitnodiging gekregen om een vragenlijst over de school 

in te vullen. Ruim 30% van de ouders heeft daar al de tijd voor genomen. Graag willen we dat 

percentage deelnemers groter maken. Het invullen kan nog t/m vrijdag 6 november. Met de 

antwoorden van ouders, teamleden en de leerlingen van groep 6-8 kunnen we de school beter en 

mooier maken! 

 

Even voorstellen- juf Marja 

Het Kompas is een opleidingsschool en werkt intensief samen met de Marnix Academie.  

Dag ouders en verzorgers, 

Mijn naam is Marja Gritter en ik loop stage bij groep 2/3 op de dinsdagen. De laatste 

dinsdag voor de herfstvakantie was mijn eerste stagedag. Dus wellicht heeft u toen een 

vreemd gezicht gezien? 

Dit is mijn eerste jaar aan de Pabo (deeltijd) van de Marnix Academie. Ik werk nog een 

paar maanden bij KLM. Daar werk ik bij de afdeling opleidingen van dit mooie bedrijf. Nu 

ben ik mijn werk daar aan het afronden, zodat ik straks meer tijd heb voor mijn opleiding. Ik maak 

deze overstap omdat ik graag wil bijdragen om kinderen een fijne en goede basis mee te geven voor 

de rest van hun leven. Ik ben blij met de mogelijkheden die Het Kompas mij biedt om stage te lopen 

en blij met de begeleiding van juf Liselotte! 

 

Agenda 
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 

14 november aankomst Sinterklaas 

15 november juf Gerda jarig 

16 november versieravond Sinterklaas( alleen voor OC-leden) 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 

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

