
Nieuwsbrief Het Kompas schooljaar 2020-2021  
14 december 2020  

Inleiding  

Bijna kerstvakantie. Hoe lang de 
kerstvakantie gaat duren, horen wij 
vanavond. Het is een rare tijd. Een collega 
die corona heeft, leerkrachten die corona 
klachten hebben en thuis moeten blijven. 
We zijn dan ook heel blij dat u zo flexibel 
bent geweest om uw kind op te vangen op 
het moment dat hij of zij plotseling een 

dagje vrij had. Op deze manier hebben we het leed over verschillenden groepen kunnen verdelen.  

Het bovenstaande is vanochtend voordat de uitgelekte berichten op de media verschenen geschreven. 
Ondertussen weten we dat de scholen morgenmiddag om 14.00 uur de deuren sluiten en 18  januari 2021 om 
8.20 (als het goed is) weer open gaan. 
Namens het hele team van Het Kompas wensen wij u fijne feestdagen. Waarschijnlijk niet zoals u gewend bent, 
maar aangepast. Geen uitgebreide familie bijeenkomsten maar in klein gezelschap, zoals het ooit begon: vader, 
moeder en een kind. 
 
Kerstviering: 
Vandaag werd plotseling duidelijk dat de geplande kerstviering aanstaande donderdag niet door kan gaan. Om 
toch nog op een sobere manier aandacht te geven aan kerst, is uw kind morgen van harte welkom in nette 
kerstkleren. Misschien lukt het jullie om nog iets kerstigs aan het lunchpakket van je kind toe te voegen. Later in 
de week volgt er nog een verrassing. 

Thuisonderwijs 
Van woensdag 16 t/m vrijdag 18 december werkt uw kind thuis zelfstandig aan de lesstof.  

Uw kind krijgt morgen alle benodigde materialen hiervoor mee naar huis. Daarom is het belangrijk dat uw kind 

morgen een grote stevige tas mee neemt! 

Mocht u of uw kind vragen hebben, dan zijn de leerkrachten te bereiken via mail of parro tot vrijdag 12.00 uur, 

daarna gaan zij ook genieten van een welverdiende vakantie.  

 

Na de kerstvakantie -maandag 4 januari 2021- zal er online onderwijs gegeven worden (minimaal tot 18 januari 

2021). U of uw kind ontvangt hiervoor deze week alle informatie.  

In de bovenbouw, groep 4 tot en met 8, krijgen de kinderen morgen te zien hoe ze thuis bij hun digitale 
weektaak kunnen. De bovenbouw probeert zoveel mogelijk het werk via ‘ mijnweektaak.com’ te delen. Dit lukt 
niet altijd. Wat niet lukt gebeurt via Classroom. Hiervoor worden de kinderen eenmalig uitgenodigd via hun mail. 
Zij moeten deze uitnodiging accepteren voordat ze in Classroom kunnen. 



Kinderen kunnen inloggen, voor hun weektaak,  via kompasleusden.mijnweektaak.com. Er wordt dan om een 
naam en pincode gevraagd. Bij naam volstaat de voornaam van uw kind, de pincode krijgt uw kind morgen mee 
van de groepsleerkracht. Mocht u tegen problemen aanlopen, dan kunt u deze aangeven bij de leerkracht die die 
dag  voor de groep staat.  

Wij zouden het fijn vinden als u ‘s morgens en aan het eind van de schooldag samen met uw kind de schoolmail 
wilt checken, de weektaak langsloopt en zo nodig classroom checkt. Voor sommige kinderen is de planning van 
hun werk moeilijk. Zou u ze daar mee willen helpen? 

Uiteraard worden er ook online instructies gegeven en zullen er online vragen-momenten zijn. Hier kunt u 
natuurlijk ook uw eigen vragen kwijt. De leerkracht(en) van uw kind informeert u over de tijdstippen hiervan.  
 

Mocht u thuis geen beschikking hebben over digitale middelen, dan kunt u tot en met donderdag 17 december 

12.00 uur een parro of een mailbericht sturen naar Gerda (gluijs@kompasleusden.nl). U krijgt dan zo spoedig 

mogelijk te horen wanneer u de chromebook kan afhalen op school. Wij vragen u hiervoor een 

bruikleenovereenkomst te ondertekenen. In de bijlage vindt u deze bruikleenovereenkomst.  Indien u niet over 

een printer beschikt, vragen we u in school het formulier te ondertekenen.  

 

Opvang: 

Wij wachten nog op nadere informatie over de opvang van kinderen van ouders met vitale beroepen. Deze 

versturen wij u morgen via Parro. 

 

Gym: 

Er is morgen geen gym. 

 

Studiedag 25 januari 2021: 

Op 25 januari is er vooralsnog  een studiedag gepland. De kinderen van groep 1 tot en met 7 zijn de hele dag vrij, 
de kinderen van groep 8 vanaf 12.00 uur. 

 

Agenda: Gezien de omstandigheden is het mogelijk dat sommige data zullen worden aangepast.  
 

18 december t/m 1 jan kerstvakantie  

23 december meester Wilbert jarig  
4 januari tot 18 januari: thuisonderwijs 

15 januari nieuwsbrief 10 

18 januari (voorlopige) start school na de kerstvakantie 

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

29 januari nieuwsbrief 12  

1 februari tot en met 5 februari adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8 

6 februari juf Liselotte jarig 

10 februari rapport 1 mee 

12 februari Carnaval 

22 februari tot en met 26 februari voorjaarsvakantie 

Met vriendelijke groet,  
Gerard Luitwieler en Gerda Luijs 


