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Inleiding
De afgelopen weken stond het lezen centraal.
Het thema van de Kinderboekenweek: Worden
wat je wil past perfect bij een school waar het
leren en ontwikkelen alle aandacht heeft.
Kinderen hebben nog een heel leven voor zich
om te worden wat je wil. Het is mooi om dat te
beseffen en met elkaar mogelijk te maken.
In deze nieuwsbrief staan verschillende foto’ s
van o.a. de viering en van zelfgemaakte
boekkaften van kinderen van Het Kompas.
Verder staan er nog andere nieuwtjes van Het
Kompas in deze nieuwsbrief.
Team
Begin december gaat onze conciërge meester Twan met pensioen. Hij mag dan zijn lange arbeids
carrière afsluiten. We zullen daar op een gepaste manier met team en kinderen aandacht aangeven.
Dat betekent ook meteen dat we op zoek zijn naar een vervanger. Een gedeelte van zijn taken wordt
door een collega conciërge van een andere school overgenomen en we hebben een vacature voor
conciërge Groenhouten van 12 uur. per week. Kent u misschien iemand dat zouden we het fijn vinden
als u deze advertentie zou willen delen.

Kinderboekenweek
Wij hebben genoten van een inspirerende
Kinderboekenweek!
Iedere klas werd verrast met een prachtig voorleesboek
waarin avonturen uit allerlei beroepen naar voren zijn
gekomen. Daarnaast hebben we bij de taal- en
rekenactiviteiten van de afgelopen week veelvuldig
materialen behorend bij verschillende beroepen ingezet. Ook
hebben we geoefend met het uitbeelden van allerlei soorten
werk en konden we onze creativiteit kwijt in het maken van
een uitnodigende kaft voor een boek uit de klas of ons eigen
leesboek. Zo hebben we elkaar hopelijk aangemoedigd tot
het (voor)lezen van boeken die we eerder nog niet kenden.
Lezen blijft leuk en leerzaam en dit hebben we vandaag
tijdens de gezamenlijke afsluiting met zowel de groepen van Het Kompas als De Hobbit nadrukkelijk
teruggezien. Dank jullie wel allemaal voor jullie geweldige inzet en enthousiasme, waarmee we niet

alleen de leesvaardigheid en het leesplezier van onze klasgenootjes geprikkeld hebben, maar ook dat
van onze kansarme leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Via het voorlezen van verhalen aan
familie/bekenden heeft een groep kinderen van onze school een mooi bedrag bij elkaar gespaard
waarmee Edukans boeken aan kan schaffen voor kinderen voor wie (school)bibliotheken niet
vanzelfsprekend zijn.
commissie Kinderboekenweek

Even voorstellen
Op Het Kompas zijn dit schooljaar wat nieuwe begonnen. In de vorige nieuwsbrief kwamen al wat
collega’s aan de beurt. In deze nieuwsbrief stellen juf Mara en juf Helma zich voor:
Even voorstellen…. juf Helma
Hallo, ik ben Helma Wanrooij, ik ben 59 jaar jong en kom ik twee ochtenden per week
als vrijwilliger op school meehelpen. Op maandag in groep 1-2 en op donderdag in
groep 2-3. Ik ben getrouwd, wij hebben een zoon en een dochter en sinds 2015 een
kleindochter. De instap in het onderwijs is voor mij een soort mijlpaal, in het verleden
heb ik veel gewerkt aan kennisoverdracht, maar dat was bijna altijd gerelateerd aan
water (zwemonderwijs en training/coaching waterpolo aan alle soorten en maten die
er zijn). Mijn huidige hobby’s zijn nu wat rustiger, vooral lezen en puzzelen en het
volgen van series via bv Netflix. Ik ga mijn best doen om van toegevoegde waarde te
zijn voor de school en ik heb er erg veel zin in.
Even voorstellen…juf Mara
Mijn naam is Mara Kok en ik ben 18 jaar. Dit schooljaar ben ik gestart aan de Marnix
Academie in Utrecht. Ik woon in Leusden en in mijn vrije tijd spreek ik graag af met
mijn vriendinnen om leuke dingen te doen, zoals shoppen. Daarnaast vind ik het ook
leuk om te dansen en doe dit twee keer in de week.
Het komende halfjaar zal ik op Het Kompas in groep 1/2 stage komen lopen, waar ik
op donderdag aanwezig ben bij juf Franca.
Daarna zal ik de rest van het schooljaar stage lopen in de bovenbouw op Het Kompas.
Ik kijk er naar uit om de kinderen te leren kennen en er vooral een gezellige en
leerzame tijd van te maken!

Schoolbezoek Voilabestuurder
Afgelopen donderdag was de Voilabestuurder, Akke Wiersma een dag op de beide locaties van Het
Kompas. Een dagje kijken in de groepen en meedoen met het team om de sfeer te proeven, met
collega’ s in gesprek te gaan en om de dagelijkse praktijk te ervaren. Na afloop kregen we onder
andere deze feedback:
“Er hangt een positieve sfeer in de school/groepen. Er wordt hard gewerkt. Hier en daar is er
gedragsdynamiek zichtbaar. De leerkracht blijven rustig en geduldig hierop handelen. De kinderen
worden gezien. De doorgaande lijn in de school mag nog wel wat meer zichtbaarder worden.”
Herkenbare signalen die passen in het beeld wat we als team en directie hebben van de school.
Studiedag 27 oktober
Op de woensdag na de herfstvakantie is er een
studiedag voor het team. De kinderen hebben op die
dag geen les. We gaan als team ‘s ochtends aan de
slag met als onderwerpen als schoolkwaliteit vanuit
de leeropbrengsten en schoolpopulatie.
In de middag gaan we samen met Humankind en het
Hobbitteam aan de slag met het nieuwe gebouw en
daarbij horende zaken als cultuurprofiel en een
gemeenschappelijke pedagogische aanpak. Gelukkig
is er ook de nodige ruimte om elkaar als team te
ontmoeten.

Schoolfotograaf
Vrijdag 5 november komt de fotograaf op school om schoolfoto’s te maken. Net als vorig jaar maakt
de fotograaf alleen foto’s van de kinderen die op school zitten.
We maken individuele foto’s en groepsfoto’s. De foto’s van broertjes en zusjes worden ‘s ochtends
vroeg gemaakt op locatie Groenhouten (gebouw Kompas). Als er oudere broers en/of zussen zijn op
locatie Lingewijk die ook op de foto willen, dan kan dit op locatie Groenhouten. Zorg er dan voor dat
je kind(eren) ’s-ochtends bij de start van de lesdag aanwezig is op Groenhouten en direct na het
maken van de foto weer vertrekt naar Lingewijk. De verantwoordelijkheid van het reizen naar de
locatie Lingewijk hiervoor ligt bij de ouders. De fotograaf start op locatie Groenhouten en gaat daarna
naar locatie Lingewijk. De definitieve planning zal later nog gedeeld worden.
Oudercommissie Het Kompas

Agenda
15 oktober
18-22 oktober
26 oktober
27 oktober
29 oktober
2 november
5 november
11 november
12 november
13 november
15 november
16 november
18 november
Met vriendelijke groet,
Wilbert Koelewijn,
Directeur Het Kompas
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