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Inleiding

In de laatste maanden gebeurt er van alles in de school. Je bent aan het afronden van het schooljaar

en ondertussen aan het voorbereiden voor het nieuwe jaar. We hebben te maken met Corona die nog

duidelijk merkbare effecten heeft en daarnaast zijn we bezig met een nieuw gebouw en de

voorbereiding op de verhuizing van een aantal groepen. Kortom een goed gevulde agenda en veel

verschillende onderwerpen op een dag waar je mee bezig bent. In deze nieuwsbrief stellen 2 nieuwe

mensen zich voor die hun steentje gaan bijdragen aan onze school. We hebben een nieuwe IB’er

gevonden voor De Hobbit en Het Kompas in de persoon van Ilja Bakker. Zij gaat op Het Kompas de

ziektevervanging van juf Joke op zich nemen. Daarnaast heeft de MR een nieuwe MR-voorzitter in de

persoon van Jolien Bügel-Zelissen. Zij heeft enthousiast gereageerd op de oproep voor een nieuw

MR-lid. Aangezien er geen andere kandidaten waren is zij MR-lid geworden. Volgende week is de

eerste vergadering in haar functie. Ik wil hen beide veel succes wensen in de nieuwe rollen en we

gaan hun inbreng zeker merken in de school!

Groepsindeling en formatie

Op dit moment zijn er nog op veel scholen binnen de stichting vacatures die ingevuld moeten

worden. Voor Het Kompas hebben we namelijk ook nog een vacature openstaan van 2 dagen.

Het lerarentekort lijkt Leusden nu ook bereikt te hebben. Eerder is aangekondigd dat we op maandag

21 juni alle informatie over de nieuwe groepen en de ingezette teamleden zouden gaan

communiceren. Het ziet er nu naar uit dat dit een week later ( op 28 juni) gaat plaatsvinden. De

gepland nieuwsbrief van 18 juni komt daardoor uit op de oorspronkelijk geplande datum.

Even voorstellen: nieuwe IB’er Ilja Bakker

Heel graag stel ik mij bij deze aan jullie voor! Vanaf komend schooljaar ben ik, Ilja Bakker, de

nieuwe intern begeleider op beide scholen. Nu zo’n 22 jaar geleden ben ik begonnen als

leerkracht in het regulier onderwijs. Via het fulltime onderwijs aan hoogbegaafde kinderen,

het intern begeleiderschap en leerkracht speciaal onderwijs ben ik nu hier terecht gekomen.

Ik kijk ernaar uit om na de zomervakantie, op maandag t/m vrijdagochtend met beide teams,

directie en de ouders aan de slag te gaan. Tot ziens op het schoolplein! Hartelijke groeten van

Ilja Bakker



Even voorstellen: nieuwe MR voorzitter Jolien Bügel-Zelissen

Ik ben Jolien Bügel-Zelissen, moeder van Max (groep 1/2) en Jesse die volgend jaar zal instromen op

het Kompas. Per heden zal ik de voorzittersrol in de MR overnemen van Jessica Kerkhof. Vanuit mijn

beroep als orthopedagoog heb ik veel affiniteit met het onderwijs en ik heb dan ook erg veel zin om

mee te denken en te praten over het schoolbeleid. Los van mijn werk en gezin ben ik regelmatig in

Leusden en omgeving op een gezellig terrasje te vinden of op de tennisbaan. We gaan met elkaar een

spannende tijd tegemoet met alle veranderingen rondom het nieuwbouwproject. Ook hier is de MR

bij betrokken en denken we mee. Weet ons te vinden! mr@kompasleusden.nl

Aanpassing schooltijden

Tijdens de laatste MR vergadering heeft de directie ons geïnformeerd over de stand van zaken met

betrekking tot de nieuwbouw van onze school. Een van de punten waarover gesproken is en waar de

MR een voorlopig akkoord op heeft gegeven is de wijziging van de lestijden. Dit heeft te maken met

de verdeling over twee schoolgebouwen. De tijden staan hieronder voor de groepen 1-4 in Het

Kompasgebouw en de groepen 5-8 in het oude gebouw van De Holm. Hierdoor hebben ouders met

kinderen in de 2 schoolgebouwen de gelegenheid om beide kinderen naar school te brengen/te

halen. Graag horen we uw reactie als dit tegen praktische bezwaren stuit die wij niet goed kunnen

overzien. Mail: mr@kompasleusden.nl.

Schoolfruit

Vandaag was de laatste dag van het schoolfruitprogramma. We hebben heel veel verschillende

soorten groenten en fruit. Mooi om te zien , dat zoveel kinderen hierdoor nieuwe soorten groenten

en fruit  zijn gaan uitproberen. We willen gezonde voeding onder de aandacht brengen van ouders en

kinderen en stimuleren daarom om na het schoolfruitprogramma een fruitig 10 uurtje mee te gaan

geven op de schoolfruitdagen ( wo-vr). Dat past ook perfect bij het Leefstijlthema( Lekker Gezond!)

wat vanaf aanstaande maandag begint.

Nog geen versoepelingen in corona-richtlijnen primair onderwijs

Het kabinet heeft besloten om de maatregelen in het primair onderwijs nog niet te versoepelen. Het

volgt daarmee het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om de huidige maatregel rond

cohorten nog niet los te laten. De PO-Raad had gehoopt dat de schoolteams iets meer ruimte hadden

gekregen om naar eigen wens en behoefte de laatste weken van het schooljaar in te richten.

Wenmoment

Begin juli staat het wenmoment voor Het Kompas en het wenmoment voor het Voortgezet Onderwijs

gepland. Op dit moment kunnen we (door de geldende onderwijs en coronaprotocollen) nog niet

zeggen in welke vorm deze wenmomenten door kunnen gaan. In de komende weken zal daar

ongetwijfeld meer duidelijkheid over komen.

mailto:mr@kompasleusden.nl


Nieuws uit groep 8

De kinderen van groep 8 gaan een spannende tijd tegemoet: schoolkamp, musical en daarna de stap

naar het V.O.!

Veel activiteiten in groep 8 staan in het teken van dit laatste.Zo hebben de kinderen in april de

eindcito-toets gemaakt. De uitslagen zijn inmiddels binnen. Mooi om te constateren dat  de

resultaten overeenkomen met het landelijk gemiddelde. Fijn ook om te merken dat de meeste scores

overeenkomen met de eerder dit jaar gegeven adviezen. In een enkel geval is de score hoger dan het

advies. en hebben we een heroverweging gemaakt. Ons doel hierbij is en blijft het kind uit te laten

stromen op het niveau dat op het beste bij haar/hem past.

Alle kinderen hebben een passende plek gevonden. Op dit moment werken ze aan een werkstuk ‘Dit

ben ik’ dat ze op 7 juli meenemen naar hun toekomstige school. Op die dag maken ze kennis met hun

toekomstige klasgenoten en mentor. Onze kinderen stromen uit naar het Element (1), Corderius (6),

Amersfoortse Berg (1), het Nieuwe Eemland (1), het Amsfort College (2), het Wellantcollege (2), het

Guido (4), het Axia-college (1), Muurhuizen (1), het JVO (1), het Farel (1)  en naar de Meerwaarde in

Barneveld (1).

Meester Gerard, juf Petra & Juf Renée

Praktisch verkeersexamen

Woensdag 2 juni hadden groep 7 en

groep 8 het praktisch gedeelte van het

verkeersexamen. Sommige kinderen

vonden het wel heel erg spannend. We

werden in het gemeentehuis ontvangen

in de raadszaal. Daar werd nog eens

alles goed uitgelegd en kregen de

kinderen nog een power-point te zien

van de route. Er werden nog tips

gegeven over wat je op bepaalde

plekken wel of niet moest doen. Daarna

kreeg iedereen een hesje met een

nummer en konden we van start. Groep

7 begon en groep 8 sloot erachter aan.

Rond kwart voor 11 waren alle kinderen

weer terug en konden we weer richting

school. Volgende week krijgen we de

uitslag.  Nog even spannend...

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien!

Niet alle kinderen kunnen rekenen op een stabiele thuissituatie. Soms is het nodig dat ze voor een

middag, een weekend, maand of langer bij andere mensen terecht kunnen. Deze info avond is voor

mensen die hun huis en hart voor hen open willen stellen, naar mensen die iets (praktisch) willen

doen voor andere kinderen. Is dit iets voor jou? Wil je er meer over weten en erover nadenken wat jij

kunt betekenen? Meer info

https://drive.google.com/file/d/1qXjOaZkY262E4pcYNMusZajX9LnGumCI/view?usp=sharing


De webwinkel Schoolspot

Schoolspot (onderdeel van APS IT-diensten) is de software, cloud en

hardware-webwinkel voor leerkrachten, medewerkers en (ouders van)

leerlingen in het basis- en/of speciaal onderwijs.

Met speciale onderwijskorting (tot wel 90%) kun je op schoolspot officiële en

legale software, hardware, clouddiensten en cursussen bestellen. Je hebt de

keus uit ruim 200 artikelen van gerenommeerde leveranciers als Adobe,

Norton, McAfee, Microsoft en specifieke educatieve softwareleveranciers.

Voor de meeste producten betaalt jouw basisschool namelijk de licentie voor

gebruik thuis. Legale software voor een betaalbare prijs, dat vind je dus bij

schoolspot.Schoolspot brengt leren en ICT samen! Het diverse aanbod van

schoolspot is van toegevoegde waarde bij het leren en werken thuis én in de

klas. Schoolspot Brief_voor_ouders_2021.pdf

Agenda

4 juni einde schoolfruit + nieuwsbrief 19

6 juni Start Leefstijlthema: Lekker gezond!

7-9 juni schoolkamp groep 8

9 juni MR( 20.00 uur)

10 juni schoolzwemmen groep 6/7

18 juni Nieuwsbrief 20 met informatie nieuwe schooljaar

24 juni studiedag( geen les)

28 juni informatiebrief nieuwe schooljaar

30 juni meester Gerard jarig

2 juli nieuwsbrief 21

5 juli MR (20.00 uur)

7 juli wenmoment Het Kompas &  VO( onder voorbehoud)

9 juli rapport mee

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,

Directeur Het Kompas

https://drive.google.com/file/d/1Z_wb1dPV4b8D7s4JT6jG0529THqkJWZk/view?usp=sharing

