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Inleiding

Het schooljaar 2020-2021 zit erop. Wat kunnen we terugkijken op een bijzonder schooljaar.

Woorden als quarantaine, lockdown, veranderende maatregelen, ziekte en vervanging  waren veel te

belangrijk in de verschillende gesprekken. We zijn blij dat we daarnaast gelukkig hebben kunnen

spreken over groei, ontwikkeling in het leren of in gedrag. Daarnaast hebben we kunnen genieten

van de mooie momenten die er in aangepaste vorm zeker ook waren. Het schoolkamp, de musical en

het zomerfeest voor de kinderen waren alleen van de afgelopen maand al een flink aantal

hoogtepunten.

Als team willen we jullie bedanken voor het vertrouwen om jullie kinderen een stap verder te mogen

helpen in deze wereld.  Fijn dat we dit samen met jullie hebben mogen doen. De komende weken

gaan we genieten van de zomervakantie.

Studiedagen & vakantierooster

In de vorige nieuwsbrief stonden de studiedagen van eind juni met een verkeerde datum. Daarom

Daarom delen we dit overzicht nog een keer.

Studiedagen Vakantierooster

Maandag  30 augustus Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021

Woensdag 27 oktober Kerstvakantie 27 dec. t/m 7 januari 2022

Maandag 7 februari Voorjaarsvakantie 28 feb. t/m 4 maart 2022

Dinsdag 8 februari Paasvakantie 15 t/m 18 april 2022

Woensdag 23 maart Meivakantie 25 apr. t/m 6 mei 2022

Donderdag 23 juni Hemelvaartsvakantie 26 t/m 27 mei 2022

Vrijdag 24 juni Pinkstervakantie 6 juni

De Zomervakantie  is van 11 juli t/m 19 augustus 2022. In de eerste week van het nieuwe schooljaar

krijgen de kinderen de schoolkalender mee naar huis.



Verhuizing

Na de zomervakantie gaan we op twee locaties verder voor Het Kompas. We gaan vanaf nu werken

met de locatie Groenhouten( huidige Kompaslocatie) en de locatie Lingewijk.

We zullen er voor zorgen dat er ondanks de verschillende locaties zeker ook activiteiten met elkaar (

groep 1-8) zullen zijn.

Aanstaande maandag verhuizen de spullen van De Hobbit naar locatie Groenhouten en vrijdag gaan

alle materialen van beide scholen naar locatie Lingewijk.

In de laatste vakantieweek zullen alle materialen in de verschillende gebouwen worden uitgepakt.

Afscheid

Het einde van het schooljaar is ook het moment van afscheid nemen. In de afgelopen dagen zijn er

verschillende vormen van bedankjes uitgedeeld. Mooi om zo de waardering te merken voor het team

en de school. We nemen dit jaar afscheid van 25 kinderen en (soms)  hun ouders/verzorgers. Beste

Michael, Jochem, Dylan, Daphne, Nick, Lusanne, Orlando, Muna-Lee, Bram, Stan, Jasper, Jesse, Bas,

Veerle, Imri, Pieter, Julia, Maud, Linde, Sander, Jenailo, Noa, Fenna, Suze en Levi het ga jullie goed!

We wensen jullie veel geluk en een goede tijd op de nieuwe school. We horen heel graag hoe het met

jullie verder gaat.

We hebben in de afgelopen dagen daarnaast ook afscheid genomen van een aantal collega’s. Juf

Gerda en juf Renée zullen vanaf de zomervakantie ingezet gaan worden in de invalpool. Zij zullen

waarschijnlijk veel minder vaak op Het Kompas aanwezig zijn.

Ik wil hen bedanken voor hun enorme inzet en gedrevenheid waarmee ze al die  tijd les hebben

gegeven. BEDANKT!

Nieuwsbrief nieuwbouw

Er zijn de laatste dagen veel nieuwe ontwikkelingen over de nieuwbouw en het hele

voorbereidingsproces. We zullen in de komende week daarom nog een nieuwsbrief met informatie

over de nieuwbouw delen met alle ouders van De Hobbit en Het Kompas.

Jaarverslag 2020 online van Stichting Voila

Het jaarverslag 2020 van Voila is

gepubliceerd. We hebben een beknopt

publieksverslag gemaakt, waarin u op

hoofdlijnen een beeld krijgt over 2020

van onze organisatie als geheel. Wilt u

volledig worden geïnformeerd, dan

verwijzen wij u naar het  jaarverslag

2020 van Voila. Dit is te vinden op

www.voilaleusden.nl en is ook als linkje

opgenomen in het publieksverslag. Wij

wensen u veel leesplezier en een fijne

zomer toe.

Met vriendelijke groet,

Akke Wiersma

College van Bestuur

https://drive.google.com/file/d/1OGPdahEjCQCOQ8zaEldb1d4qUVDvcim-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OGPdahEjCQCOQ8zaEldb1d4qUVDvcim-/view?usp=sharing
http://www.voilaleusden.nl/
http://www.voilaleusden.nl/


Lekker lezen op vakantie

Onderweg in de auto luisteren naar het verhaal van Mees Kees? Of vanuit de luie strandstoel op

digitaal avontuur met De regels van Floor? Met de zomeractie is het wel heel gemakkelijk: je

leerlingen downloaden simpelweg de leukste lees- en luisterboeken op een telefoon of tablet met de

online Bibliotheek-app.

Hoe werkt Boek 'n Trip?

● Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)

● 10 e-books en 10 luisterboeken per leerling

● Elk boek drie weken lenen

● Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus

● Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie

● Toegang tot duizenden jeugdtitels

● Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie

● Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd

Meer informatie over Boek 'n Trip vind je hier.

Agenda

16 juli studiedag (verhuisdag) geen les)

19 juli t/m 27 aug. zomervakantie

27 augustus nieuwsbrief 1 schooljaar 21/22

30 augustus studiedag( geen les)

31 augustus eerste schooldag( 8.30 uur)

vanaf 6 september afstemmingsgesprekken

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,

Directeur Het Kompas

https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=re5wj44z35z8h3w6p&nstatid=31j106mz5&info=60d4ep1&L=10506&F=H

