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Inleiding 

Afgelopen maandag hebben we als team een goede studiemiddag gehad. We hebben mooie stappen 

kunnen zetten in het werken met kwaliteitskaarten. Maar ook in het met elkaar nadenken over 

doelen voor de komende schoolplanperiode.  

Goed om in deze bijzondere tijd met elkaar  de tijd te pakken en even stil te gaan staan. Stilstaan en 

even los van de hectiek van alledag ruimte maken voor reflectie en vooruitblikken.  

Zo hebben we met elkaar duidelijk uitgesproken dat we ons onderwijs in de kernvakken(Lezen, 

Rekenen, Spelling en Taal) tegen het licht gaan houden om te kijken of we nog steeds de goede 

dingen doen. Alles verandert om ons heen en daar hoort zeker het onderwijs ook bij.  

Dat wil niet zeggen dat het allemaal anders moet. Het is belangrijk om daarin het goede te behouden 

en de verbeteringen op te zoeken. Zo willen we onze uitgangspunten als school goed vorm blijven 

geven. We werken daarbij vanuit de Why, How en What  zoals Simon Sinek dat beschreven heeft. 

Rapporten mee op 19 februari 

In de  teambijeenkomsten van deze week  is duidelijk geworden dat we de geplande datum voor de 

rapporten niet gaan halen. De hele online leswereld, de noodopvang en de onderzekerheid over het 

wel of niet open gaan vanaf 8 februari, al deze aspecten vragen veel tijd en energie van de 

teamleden. We hebben daarom besloten om de rapporten ruim een week later mee te geven.  

De rapporten zullen in ieder geval gevuld worden met de vakken waarvan de resultaten bekend.  

Zo kunnen bijvoorbeelde observaties in de onderbouwgroepen niet met de actuele stand worden 

meegegeven, doordat we de kinderen niet live zien.  

De CITO LOVS toetsen zullen niet in het rapport komen. Deze toetsen worden meestal eind januari 

afgenomen en die zijn nu niet afgenomen. Het definitieve besluit wat we als school /stichting daar 

mee doen is nog niet genomen.  

In het aankomende rapport komt er geen gedragscirkel. We zijn als team  niet helemaal tevreden 

meer over de gedragscirkel in. Het vraagt per leerling veel tijd en vaak zitten er dubbelingen met het 

rapport. We zijn als team nog aan het oriënteren 

hoe we hiermee verder gaan. 

 

Schoolfruit 

Doordat de scholen fysiek gesloten zijn, kunnen we 

we de kinderen  niet meer 3 x per week een heerlijk 

stuk fruit aanbieden. Vanuit de EU schoolfruit 

organisatie hebben we wel wat fruitige tips 

gekregen. 



Fruitige rekensommen 

Met Fruit op tafel maken leerlingen op een fruitige 

manier kennis met bijvoorbeeld de tafels van 1 tot en 

met 10. Daarnaast zijn er meeerdere soorten 

rekensommen voor verschillenden leeftijden.  

 Op de interactieve kaart kunnen ze oefenen of video's 

bekijken bij de boerderij, supermarkt of de huisjes. 

Meer fruitige rekensommen 

Heeft het gesmaakt? 

Eet tijdens de pauze gezamenlijk een stuk fruit en/of 

groente. Laat de kinderen omschrijven hoe het eruit 

ziet, ruikt, voelt, klinkt en proeft. Kijk bv ook naar deze opdracht . 

Noodopvang erg vol 

Gisteren hebben we de link voor de noodopvang gestuurd. Inmiddels is daar al veelvuldig gebruik van 

gemaakt, en gaan de dinsdag en donderdag nog meer dan vorige weken druk bezocht worden. Zo 

druk, dat we willen vragen als u dáárvoor wilde intekenen daarover eerst te overleggen met Elsa 

Mast via emast@hobbitleusden.nl 

Afgelopen tijd hebben we gemerkt dat ouders heel erg bereid zijn met ons mee te kijken hoe de druk 

op de noodopvang niet té groot gaat worden. Is het ook komende week mogelijk rekening te houden 

met de overvolle groep op dinsdag/ donderdag, dan zou dat heel helpend zijn. 

Al eerder gaven we aan dat we uiterlijk een dag van tevoren om 16 uur willen weten, voor welke 

leerlingen noodopvang wordt aangevraagd. 

Natuurlijk snappen we dat als een kind klachten heeft of u de opvang toch nog zelf geregeld heeft, u 

pas op de ochtend zelf bericht geeft dat uw kind niet naar de opvang komt!  Vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn en Elsa Mast 

 

Reminder: MR-lid gezocht 

Voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van Het Kompas 

zijn we nog 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.  

Agenda 

29 januari nieuwsbrief 11 

2 februari persconferentie Coronamaatregelen 

vanaf 8 februari mogelijk weer onderwijs op school 

6 februari juf Liselotte jarig 

12 februari carnaval vervallen + nieuwsbrief 12 

14 februari juf Franca jarig 

16 februari juf Gaby jarig 

19 februari rapport mee( verschoven van 10 februari)+ nieuwsbrief 13 

22-26 februari voorjaarsvakantie 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn, Directeur Het Kompas 

https://schooltv.nl/video/fruit-op-tafel/
http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D32343038360D32363337340D3139393838300D3133343035390D300D45394341434331390D310D0D300D3233393231340D372E372E302E32303131350D34
http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D32343038360D32363337340D3139393838300D3135303539330D300D45394341434331390D310D0D300D3233393231340D372E372E302E32303131350D36
https://docs.google.com/forms/d/1GUiNba6dQmLflrTQMER6du4hghj8bWwl6wVsBiDT4vY/viewform?gxids=7628&edit_requested=true

