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Inleiding 

De maand november is al voorbij. De decembermaand komt eraan. Een maand vol feesten en 

gezelligheid. Dit zal ongetwijfeld een maand worden die anders gaat zijn dan de vorige jaren. Het 

Coronavirus is nog steeds niet klaar met Nederland, ook al zijn wij er al lang klaar mee. We hebben 

de feesten daarop in overleg met de Oudercommissie aangepast, zodat we de veiligheid kunnen 

waarborgen.  

Alle lessen zijn in de afgelopen periode nog steeds doorgegaan. Daar zijn we heel blij mee, want 

uiteindelijk draait het op een school om het leren. Aan de andere kant merken we ook dat het veel 

vraagt van de mensen die er zijn en de groepen draaiende houden.  Laten we met zijn allen ervoor 

zorgen dat het een bijzondere feestelijk maand wordt waarbij we allemaal gezond blijven! 

Sinterklaas 

Volgende week vrijdag komt Sinterklaas bij ons op school.Het 

kinderfeest kan gelukkig gewoon door gaan met een paar kleine 

aanpassingen. Hierbij nogmaals de belangrijkste dingen op een rijtje.- 

de viering is op vrijdag 4 december,. De schooldag start op de gewone 

tijd en alle leerlingen zijn om 12.00 uur uit! 

- er is geen aankomst op het plein dit jaar, iedereen gaat gewoon naar 

de eigen klas toe. 

- voor het 10 uurtje is er schoolfruit, we willen jullie vragen wel eigen 

drinken mee te geven deze dag. 

- er zijn kinderen met een allergie op school, vorig jaar bleek dat de gekochte pepernoten niet in de 

smaak vielen. Zou u misschien zelf iets lekkers mee kunnen geven wat de kinderen dan kunnen eten. 

Mocht dat niet mogelijk zijn, neem dan even contact met de Sintcommissie op via 

mpiekema@kompasleusden.nl 

- voor de bovenbouw: de lootjes zijn inmiddels getrokken, we hopen dat het lukt om geheim te 

houden wie iedereen heeft! Vanaf dinsdag 1 december kunnen de surprises meegenomen worden 

naar school. De surprises komen in de gymzaal te staan. Helaas mogen ouders de school nog niet in, 

dus deze moeten zelf door de leerlingen naar binnen getild worden. We zullen natuurlijk wel genoeg 

foto's maken zodat jullie de gemaakte kunstwerken kunnen bewonderen! 

Namens de Sintcommissie ( juf Myet, Anouk, Natelie, Laura en Wendy) 

  

mailto:mpiekema@kompasleusden.nl


 

Bericht van de MR voorzitter 

"Na bijna 2 jaar met plezier als voorzitter aan de MR te 

hebben deelgenomen, wil ik nu graag het stokje 

doorgeven. Vanwege tijdgebrek doordat ik meer ben gaan 

werken, kom ik in tijdnood en merk ik dat ik niet meer de 

kwaliteit kan bieden zoals de MR deze verdient. Ik draag 

mijn taken graag goed over aan degene die het van mij 

overneemt. Dus.. wie neemt het stokje van mij over?  

Groet, Jessica Kerkhof 

 

MR-lid gezocht 

Voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van Het Kompas zijn we op zoek naar 

een enthousiaste en betrokken ouder die de MR wil komen versterken. Als u interesse heeft, neem 

dan even contact op met mr@kompasleusden.nl  of vraag meer info op bij juf Franca, juf Liselotte, 

Graham Senior(ouder van Lynn) of bij meester Wilbert. Als er meerdere ouders interesse hebben in 

de rol binnen de MR, dan zal er een verkiezing worden uitgeschreven. 

 

Gevonden voorwerpen 

In en rond de school blijven er regelmatig allerlei spullen 

liggen. Er zijn veel sporttassen, jassen, sleutels, 

handschoenen, broeken enz.  

Via deze link kunt u zien wat er allemaal al gevonden is. 

Herkent u iets? Laat uw kind het dan ophalen. 

Na Sinterklaas zullen we de overgebleven materialen 

gaan afvoeren. 

 

Kerstviering op Het Kompas 

Op donderdag 17 december vieren we als school 

het Kerstfeest. Een Kerstviering in de Coronatijd is 

anders dan anders.  Hieronder geven we aan hoe de 

Kerstviering er uit gaat zien. 

We hebben als school er voor gekozen om de 

kinderen ‘s avonds naar school te laten komen om 

ze een mooie en bijzondere kerstviering te geven. 

De viering is van 17.00- 18.30 uur.  

Groep 4/5  komt om de spreiding van volwassenen te krijgen 5 minuten eerder en gaat 5 minuten 

eerder naar buiten. 

De kinderen nemen vanuit thuis een eigen diner pakketje mee. Die wordt in de klas opgegeten en 

daarnaast is er een Kerstviering in de school. De school wordt op 7 december feestelijk versierd door 

ouders van de OC. Verdere info met onder andere een voorbeeldmenu volgt in de week na 

Sinterklaas. 

https://docs.google.com/document/d/1_zo5jyquWjqsRZLnrdS3DZcCwnh9u4BunzVJQPufrKg/edit?usp=sharing


Kwaliteitsvragenlijst Beekveld    & Terpstra 

Afgelopen week kregen we de uitkomsten binnen van de kwaliteitsvragenlijst. Er is een uitgebreid 

onderzoek gehouden onder ouders(  ruim 61% heeft input gegeven), leerlingen van groep 6-8 en 

medewerkers.  De medewerkers en ouders geven Het Kompas een 7,5 en de kinderen geven onze 

school een 8. Dat zijn mooie cijfers waar we blij mee zijn! 

In de komende weken zal een analyse en een plan van aanpak gemaakt gaan worden.  

 

Vol trots staan enkele architecten en bouwers van groep 4/5 bij de mooie Kapla kunstwerken. 

 

 

Agenda 

27 november nieuwsbrief 8 

vanaf 1 december surprises meenemen naar school  

4 december Sinterklaas op school ( les tot 12 uur) + nieuwsbrief 9 

7 december meester Peter jarig + OC vergadering 

9 december GMR 

17 december Kerstviering ( 17.00-18.30 uur) 

18 december laatste schooldag 2020 (tot 12 uur) + nieuwsbrief 10 

21 dec. t/m 1 jan. Kerstvakantie 

23 december meester Wilbert jarig 

4 januari eerste schooldag 2021 + start Leefstijlthema: Ik vertrouw op mij 

15 januari nieuwsbrief 11 

25 januari studiedag groep 1-7 hele dag; geen les  groep 8 vanaf 12 uur geen les 

29 januari nieuwsbrief 12 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 


