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Inleiding

Aanstaande dinsdag, 31 augustus,  is het zover: dan gaan we weer van

start na een lange vrije periode van 6 weken! Een periode waarin de

Hobbit al helemaal is afgebroken en het schoolplein van Het Kompas flink

is aangepast. Wat gaat dat snel…… U leest het goed, dinsdag! Want

maandag starten we als gevolg van de verhuizingen met een studiedag

voor de leerkrachten. In eerdere berichtgevingen heeft u dit al zien staan.

Uw kind is dus maandag nog thuis!

Een nieuw schooljaar breekt aan. De afgelopen week hebben wij beide

locaties met zorg ingericht zodat alle groepen weer op een prettige plek van start kunnen. Wij hebben

er zin in uw kind(eren) weer te ontvangen en het nieuwe schooljaar met ze op te starten!

Coronamaatregelen
Hieronder staat de laatste informatie voor de eerste periode ( voor de beide locaties). Mochten er

versoepelingen of juist nieuwe belemmeringen optreden, dan zullen we regelgeving weer moeten

bijstellen. We hopen er het beste van!

● De regelgeving m.b.t. corona blijft nog vrijwel hetzelfde.
● Wel mogen groepen weer mengen en dus kunnen zij weer samen door één deur en kunnen

we van de verspringende starttijden voor ieder leerjaar af: alle leerlingen komen op dezelfde
tijd als de andere groepen op hun locatie. Voor locatie Groenhouten (voorheen het gebouw
van het Kompas) betekent dat starten om 8.20 uur. De leerkrachten van de
onderbouwgroepen staan 8.15 uur buiten om hun groep te verwelkomen. Voor locatie
Lingewijk (oude gebouw van de Holm) geldt als starttijd 8.35 uur en mogen alle leerlingen
van de groepen 5 t/m 8 zelf vanaf 8.30 uur naar binnen gaan. De eerste schooldag staan de
leerkrachten buiten om hun groep de weg te wijzen.

● Volwassenen houden onderling nog steeds 1,5 meter afstand. Ouders letten hier zelf op en
blijven nog steeds langs de rand van het plein. Zij gaan nog niet mee naar binnen. Na het
brengen verlaten zij ook zo snel mogelijk het plein. Het plein bij Groenhouten is fors verkleind
dus we hopen op uw medewerking hierin. Als de groepen naar binnengaan is het motto ook:
binnen is beginnen!

● Leerkrachten houden nog steeds 1,5 m. afstand van de leerlingen.
● Leerlingen hoeven geen afstand meer van andere leerlingen te houden.



● Op beide locaties zijn er twee ingangen daar is een verdeling voor gemaakt.
In Groenhouten hebben we een nieuw aangelegde ingang aan zijde Meentveld, daar komen
de groepen 1/2/3 van het Kompas ‘s ochtends het plein op en gaan daar naar binnen.
Aan de Disselzijde (de hoofdingang) komen de leerlingen van de Hobbit én groep 4 van het
Kompas aan en gaan dáár naar binnen.

● Op locatie Lingewijk gebruiken de leerlingen van de Hobbit de ingang die het dichtst bij de
pleiningang straatzijde ligt. De leerlingen van het Kompas gebruiken de ingang die iets
verderop ligt, wij zullen de leerlingen daar natuurlijk a.s. dinsdag op wijzen.

2 scholen op 2 locaties
Vanaf dit schooljaar zijn we als school verdeeld over 2 locaties. Op beide locaties zitten ook leerlingen
van De Hobbit. Eerder is er in de gezamenlijke nieuwsbrief informatie met u gedeeld over o.a.
parkeren etc. In deze brief nogmaals de link naar deze brief, leest u alles nog eens rustig na!
Nieuwsbrief met informatie beide locaties Hobbit/Kompas

Gouden weken

Volgende week beginnen voor alle groepen de ‘gouden weken’. Een goed begin is het halve werk. Dit

geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het proces van groepsvorming

begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de

regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Daar

hebben we allemaal de rest van het jaar plezier van.

Start nieuwe schooljaar

Aanstaande dinsdag beginnen we het nieuwe schooljaar officieel. Op beide locaties worden de

kinderen op het plein welkom geheten door de collega’s. Door de geldende maatregelen verzoeken

we u als ouders/verzorgers zoveel mogelijk aan de buitenkant van het schoolplein te blijven.

In de komende week krijgt u van de collega’s de informatiebrief over de nieuwe groep.

In de loop van de komende week krijgen de oudste kinderen uit het gezin de schoolkalender mee met

Voor de actuele informatie kunt u ook  de kalender op de Kompaswebsite raadplegen.

Mocht u geen behoefte aan de papieren variant van de schoolkalender omdat u die niet gebruikt,dan

kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar info@kompasleusden.nl

Deze data worden binnenkort  ook in 1x in de  de Parro Agenda gezet.

TIP:Wist u trouwens dat er in Parro ook een knop zit om alle items in 1x als gelezen te markeren.

Onderaan de app staan drie puntje en daar staat deze optie.

Afstemmingsgesprekken
De tweede en derde schoolweek kunnen worden de afstemmingsgesprekken gepland. We plannen
deze gesprekken via Parro zodat u direct kunt zien welke tijden er beschikbaar zijn. Dat verschilt per
groep en leerkracht. Het doel van deze gesprekken is het verzamelen van informatie waarmee wij als
leerkrachten zo adequaat mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van uw kind. De gesprekken
dienen als algemene kennismaking. De afstemmingsgesprekken worden ook gebruikt om afspraken te
maken over de vervolggesprekken. Er zijn per schooljaar minimaal 3 oudergesprekken.
Alles begint bij jou en daarom vinden we het belangrijk om vanaf groep 4 de kinderen bij het
afstemmingsgesprek te hebben.
We proberen de gesprekken zo te plannen dat er rekening gehouden wordt met de agenda van
ouders en van leerkrachten.  Oudergesprekken worden in principe gevoerd met de leerkracht die  op
die dag voor de groep staat, in incidentele gevallen zal de duo-collega erbij aanwezig kunnen zijn.

https://docs.google.com/document/d/1O4h-vubGGvyH0lkEis9JZ3x6IUGQStMfokLA28e4G6U/edit?usp=sharing
http://www.kompasleusden.nl/informatie/kalender
mailto:info@kompasleusden.nl


AVG
In Parro kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het gebruik van foto of video of
privacygevoelige gegevens door de school. Wilt u die voor elk kind wat u op school heeft de komende
weken controleren of de aangegeven voorkeuren er nog correct instaan?  Meer info over  uw
AVG-voorkeuren aangeven in Parro vindt u in deze informatie van Parnassys/Parro.

Gym en bewegen op Het Kompas
Het lopen van en naar de gymzaal( verantwoordelijkheid en risicoś)  en  de grote hoeveelheid tijd die
daaraan verloren gaat heeft ons het Kompasteam het afgelopen jaar doen nadenken over de vorm
en inhoud van ons bewegingsaanbod. We hebben daarnaast voor elke groep een ruime tijd aan
pauzetijd in het dagritme zitten. Kinderen hebben elke dag een kwartier en een half uur echt buiten
spelen. Dat is anders dan op andere scholen. Door de samenvoeging van 2 scholen in 1 gebouw zal
dat verschil duidelijk te merken zijn.
In de Coronatijd hebben we ervaringen opgedaan met het sporten/spellessen geven op Het
Meentveld en plein. Daarom hebben we besloten om de gymlessen voortaan 1x in de gymzaal te
doen. Dat zal voor de groepen 4-8 op dinsdag in De Korf zijn. Vanuit de SportXperience zijn er
begeleiders voor deze lessen. De eerste weken zullen we voor de gymlessen nog niet naar de Korf
gaan, maar het op schoolplein/grasveld vorm gaan geven.Daarnaast krijgen we schoolplein coaches
(vanuit de SportXperience) die tijdens de pauzetijden op het schoolplein of grasveld spellessen gaan
aanbieden.

Agenda
28  augustus nieuwsbrief 1
30 augustus juf Lauke  jarig
31 augustus 1e schooldag( + start Leefstijlthema: De groep? Dat zijn wij!
1e schoolweek inschrijving afstemmingsgesprekken
3 september nieuwsbrief 2
2e + 3e schoolweek afstemmingsgesprekken
17 september nieuwsbrief 3
24 september juf Idske jarig
1 oktober nieuwsbrief 4
6 oktober opening Kinderboekenweek: Worden wat je wil
15 oktober nieuwsbrief 5
18-22 oktober herfstvakantie

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,
Directeur Het Kompas

https://www.parnassys.nl/nieuws/privacy-voorkeuren-automatisch-verwerkt

