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Inleiding 

De eerste 2 weken weer fysiek op school zijn voorbij gevlogen. Gelukkig vinden we aardig onze draai 

in de manier van werken met de verschillende maatregelen.  Helaas heeft er één  groep 

thuisonderwijs gekregen omdat er geen vervanging beschikbaar was. Daarnaast hebben we een dag 

overgeschakeld naar online lessen. Mooi om te zien hoe snel iedereen( leerkrachten, kinderen, 

ouders) dit zo snel oppakken. Dit zijn zeker zaken waarin we allemaal héél veel hebben geleerd! 

Daarnaast was er deze week goed nieuws van de overheid. Er wordt flink wat geld vrijgemaakt voor 

het onderwijs om goed verder te gaan met de ontstane situatie. Dit geeft mooie mogelijkheden om 

verder te bouwen! 

Corona Maatregelen 

Zolang als er geen nieuwe ontwikkelingen zijn, blijven we dezelfde Coronamaatregelen handhaven. 

Voor u als ouders /leerlingen zijn dat in ieder geval de volgende zaken: 

X aangepaste starttijden per groep, 

X kinderen blijven zoveel mogelijk in de eigen bubbel/lesgroep, 

X ouders blijven aan de rand van het plein bij het halen en brengen van de jonge kinderen. 

 

Rapporten 

Vandaag zijn in alle groepen de rapporten uitgedeeld en besproken. We hebben helaas 

niet alle vakgebieden goed kunnen invullen, maar dit heeft met de omstandigheden te 

maken. Alles bij elkaar geeft het een goed beeld waar uw kind nu staat.  

Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

groepsleerkracht. Op Het Kompas hebben we namelijk niet na elk rapport 10 

minutengesprekken. We maken liever in goed overleg (ouders-leerkrachten) 

afspraken over de hoeveelheid en momenten van de oudergesprekken.  Zo werken we 

samen aan kwaliteit! 

 
Verlenging EU-Schoolfruit t/m 4 juni 

Vanwege de lockdown zijn er dit jaar vijf weken EU-Schoolfruit weggevallen. Deze 

gemiste weken worden aan het eind van het programma ingehaald. 

In totaal wordt het programma met zeven weken verlengd. De verlenging bestaat uit 5 

leverweken en 2 vakantieweken in mei.  De laatste leverweek is week 22, de week van 

31 mei.  U hoeft dus t/m vrijdag 4 juni geen tienuurtje mee te geven voor de kinderen 

op de woensdag, donderdag en vrijdag. 



Ons nieuwe gebouw 

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de nieuwbouw. In deze nieuwsbrief willen we um al 

een korte update geven over het proces. De nieuwsbrief met uitgebreidere informatie verschijnt in 

maart. De gemeente heeft het bestemmingsplan voor de locatie vastgesteld op 4 februari. 

Momenteel geldt de zogeheten beroepstermijn, mensen kunnen hun eventuele bezwaren aangeven.  

Het bouwteam, Stichting Voila en de gemeente Leusden hebben nog een extra moment ingepland 

voor een overleg met de omwonenden.  

We zijn bijna zover dat we weer een volgende fase kunnen afronden in het bouwproces. Van 

voorlopig ontwerp gaan we naar het definitieve ontwerp van het gebouw.  

De beide scholen en Humankind zijn ondertussen bezig met de voorbereiding van de verhuizing in de 

zomervakantie. Daarnaast gaat er veel aandacht naar het uitzoeken van een goede partner om de 

buitenruimte/pleinen in te richten. In maart willen we, als er meer beeldmateriaal beschikbaar is, 

een aantal informatie-avonden gaan inplannen (digitaal) waarop u kunt intekenen.  

Zodat we u als ouders ook mee kunnen nemen in ons proces op weg naar het nieuwe gebouw. 

Herstel 

Sinds begin december heb ik te maken gehad met allerlei klachten als gevolg van Corona. Sinds begin 

januari merk ik dat mij  stapje voor stapje beter voel. Ik ben blij dat ik nu weer volledig hersteld ben. 

Ik ben trots en dankbaar voor de vervangers. Zij hebben er voor gezorgd dat de school gewoon kon 

doorgaan. 

Agenda 

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

22-26 februari voorjaarsvakantie 

1 maart Start Leefstijl thema: Ken je dat gevoel? 

5 maart nieuwsbrief 14 

12 maart juf Petra jarig 

19 maart nieuwsbrief 15 

29 maart theoretisch verkeersexamen groep 7 & 8 

1 april Paasviering 

2 -5 april Goede vrijdag + Pasen ( geen les) 

6 april studiedag  ( geen les) 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Wilbert Koelewijn  

Directeur Het Kompas 


