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1 oktober 2021

Inleiding

Gelukkig hebben we de periode van hele groepen in quarantaine af kunnen sluiten. Dat neemt niet

weg dat er nog steeds wel overlast is van overlast door de Corona(maatregelen). Er moeten nog

regelmatig collega’s / leerlingen in de wachtstand in verband met afwachten van de testresultaten of

als gevolg van de Coronaklachten. Ik wens een ieder daarbij sterkte en een voorspoedig herstel.

Het is mooi om te zien hoe de scholen op de twee locaties met elkaar samenwerken. Zo is

bijvoorbeeld de Kinderboekenweek echt met de scholen en de 2 locaties opgepakt. We zijn als

directies erg blij met deze samenwerking.

Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’

Aanstaande woensdag 6 oktober is het zover: de Kinderboekenweek 2021

gaat van start. Het thema is dit jaar ‘Worden wat je wil’.

De juffen en meesters zijn druk bezig geweest er een feestelijke en leerzame

week van te maken. Zo zullen we gedurende deze week in alle klassen o.a.

extra veel voorlezen en aan de slag gaan met het ontwerpen van een eigen

kaft voor ons lievelingsboek. Ook gaan we het lied ‘Weet jij wat ik worden wil’

inoefenen, zodat wij de zang en dans behorend bij dit lied ten uitvoering

kunnen brengen tijdens de gezamenlijke afsluiting in de hal op vrijdag  15

oktober aanstaande!

Om de bovengenoemde afsluiting in stijl plaats te kunnen laten vinden

mogen de kinderen die vrijdag 15 oktober 2021 verkleed als wat hij/zij later (misschien) wil worden

naar school toe komen. Uiteraard is dit laatste geen verplichting, maar alleen als jullie kind dit wilt.

Daarnaast gaan we in een aantal groepen aan de slag met My book buddy, verdere info zal hierover

komen vanuit de groepsleerkrachten. Wij kijken uit naar een mooie week!

Groetjes van de Kinderboekenweekcommissie ( Hobbit en Kompas)

NPO gelden

De scholen in Nederland hebben behoorlijk wat extra financiële

armslag gekregen door de extra Coronagelden ( Nationaal Plan

Onderwijs). Het Kompas heeft daardoor makkelijker een aantal keuzes

kunnen maken. Zo is er extra ondersteuning gekomen voor alle

groepen.

We hebben nu 4 verschillende onderwijsassistenten en

leraarondersteuners:   Juf Ingeborg ( groep 1-2 & 2-3), juf Tineke (



groep 4 & 7/8 ) juf Myet( groep (groep 5/6 ) en meester Jesse (groep 7/8 ).

Fijn dat we zo extra ondersteuning aan het leren en het welbevinden kunnen bieden van alle

kinderen. Daarnaast hebben we met de NPO gelden juf Mieke en juf lja extra tijd en ruimte gegeven

om het Kompasteam verder mee te nemen in de laatste onderwijskundige ontwikkelingen, door

onder andere Lesson Study trajecten. Zo kunnen we van de tijdelijke extra mogelijkheden structureel

gebruik blijven maken op Het Kompas..

Even voorstellen

Op Het Kompas zijn een aantal nieuwe en een aantal oude bekende gezichten dit schooljaar

begonnen. Juf Ingeborg en juf Tineke zijn al veel vaker op Het Kompas actief geweest. We hebben ook

echt een aantal nieuwe gezichten in de school. Hieronder stellen juf Anouk, meester Jesse en juf Britt

zich voor.

Even voorstellen…. Juf Anouk

Ik zal mijzelf even voorstellen. Mijn naam is Anouk Steenbeek en ik ben 20 jaar.

Ik woon in Leusden en ik ben vierdejaarsstudent aan de Marnix Academie te

Utrecht. Het komende schooljaar ga ik op het Kompas mijn LIO-stage lopen in

groep 4 bij meester Peter. Elke maandag en dinsdag zal ik lesgeven in groep 4.

Op de woensdag zal ik ook regelmatig in de school te vinden zijn, bezig met mijn

onderzoek. Samen met meester Peter ga ik ervoor zorgen dat de kinderen zich

op hun plek zullen voelen en vanuit enthousiasme zullen leren!

In mijn vrije tijd ga ik graag shoppen, terrassen of andere leuke dingen doen met

vrienden en vriendinnen. Ik kijk uit naar een gezellige en leerzame tijd in groep

4! Ik hoop samen met de kinderen een fijne leeromgeving te creëren waarin we

gezamenlijk en met plezier kunnen leren. Loop gerust langs in de klas voor

vragen of een praatje!

Even voorstellen…. Meester Jesse

Mijn naam is Jesse de Boer. Ik ben 23 jaar en woon samen met mijn vriendin Romy in ons pas

gekochte huisje in Soest. Momenteel start ik het tweede jaar van de deeltijd studie Pabo. Naast het

studeren ben ik volop actief in het voetbal, met name bij USV Hercules in Utrecht, waar ik jongens

van 16 jaar train en hoofd van de jeugdopleiding ben. Dit schooljaar zal ik aan de slag gaan als

onderwijsassistent bij groep 7/8 voor drie dagen. Ik werk op maandag , dinsdag (gedeeltelijk) en

woensdag. Dit zal ik combineren met mijn stage voor de lerarenopleiding. Ik hoop jullie graag spoedig

te zien en spreken en verheug mij op een geweldig schooljaar!

Even voorstellen….juf Britt

Hallo, mijn naam is Britt en ik ben 3de jaars PABO student op de Marnix

Academie. Ik ben 21 jaar oud en werk in het weekend in Dierenpark

Amersfoort. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief bezig te zijn. Ik

kijk er daarom ook naar uit deze creativiteit in de klas te benutten.

Het komende halfjaar zal ik in groep 7/8 van Het Kompas stage komen

lopen. Ik zal op donderdag en vrijdag met meester Gerard voor de klas

staan en zal af en toe een hele week in de klas aanwezig zijn. Vanaf

januari ga ik een aantal maanden in het buitenland studeren waardoor ik

een tijd afwezig ben op stage. De laatste paar maanden zal ik weer

aansluiten voor de afsluiting van het schooljaar.

Ik kijk er uit de kinderen veel te leren en om ook veel van hen te leren!



Inloopspreekuur van Lariks
Graag stel ik mijzelf voor. Mijn naam is Els Brouwer en namens Lariks

ben ik de schoolconsulent voor zowel Het Kompas als De Hobbit.

Nu de coronamaatregelen het toelaten, start Lariks weer met de

inloopspreekuren. U bent bij mij van harte welkom met vragen over opvoeden

en opgroeien.

De inloopspreekuren zijn op:

dinsdag 05 okt. – locatie Groenhouten                  13.30 – 14.30 uur

vrijdag 15 okt. – locatie Lingewijk 08.35 – 09.35 uur

De overige data staan in de agenda en zijn hier terug te vinden.

Leer anders kijken naar gedrag!
In deze interactieve lezing, gegeven door Ingrid van Essen, ontdek je hoe je anders en ‘achter’ het
gedrag van kinderen kan kijken. Want kinderen zijn zoveel meer dan hun gedrag alleen. Meer
informatie kunt u hier vinden. Direct aanmelden: klik hier

Agenda
1 oktober Inloopspreekuur Lariks op locatie Lingewijk + nieuwsbrief 4
5 oktober inloopspreekuur Lariks locatie Groenhouten + Dag van de leraar
6 oktober opening Kinderboekenweek: Worden wat je wil
7 oktober Swim Experience groep 7/ 8
14 oktober schoolbezoek Voila bestuur
15 oktober nieuwsbrief 5+ afsluiting Kinderboekenweek
18-22 oktober herfstvakantie
26 oktober inloopspreekuur Lariks locatie Groenhouten
27 oktober studiedag ( geen les)
29 oktober nieuwsbrief 6 + juf Ingeborg jarig

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,
Directeur Het Kompas

https://drive.google.com/file/d/16HyT3F-J2SxiQLMSORmKoiUMsk1eLWGy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wZdXvV-0MtIhk6nxsaUK1zJDxcZF5PdL/view?usp=sharing
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-inspiratieavond-5-oktober-2021-169120521031

