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Inleiding

De eerste schoolweek van het kalenderjaar 2022 zit er al weer op. Mooi om te zien met hoeveel

enthousiasme de ( meeste) kinderen weer naar school gingen en hoe blij ze waren om de

klasgenootjes en meesters/juffen te zien. Dat zijn de waardevolle momenten die school belangrijk

maken.  Alle groepen zijn goed gestart. We zijn ook blij dat we de hele eerste week met alle groepen

vol hebben kunnen maken. Binnen het leerkrachtenteam zijn er namelijk  wel een aantal collega’s

afwezig en dan merk je dat de hele situatie ( Corona + lerarentekort) het er niet makkelijker op maakt.

Maar gelukkig hebben we dat deze week kunnen opvangen.  De komende weken zullen uitwijzen hoe

het verder gaat.

Team

In de komende weken zullen enkele collega’s vervangen gaan worden in verband met het uitzoeken

van het nieuwe meubilair voor het nieuwe gebouw.  De vervanging lijkt geregeld te zijn, de

desbetreffende groepen zullen daarover nog een Parrobericht ontvangen.  Daarnaast zullen er nog

enkele collega’s door bijzondere privé omstandigheden op bepaalde momenten afwezig gaan zijn. We

zijn dat vooraf zo goed mogelijk aan het inregelen zodat de doorgaande lijn voor de groepen

aanwezig is.

Corona en school

Vanuit de verschillende belanghebbende partijen is er  weer een nieuw protocol voor het veilig

openen van het onderwijs opgesteld. Dit zijn voor de Voilascholen de richtlijnen die we gebruiken.

Daarnaast is er ook een nieuwe beslisboom opgesteld voor kinderen met klachten.

Vanavond is er een persconferentie en mogelijk veranderen er weer enkele zaken.

https://drive.google.com/file/d/1cqMysRoW7QPph6VXUmjxbh9BqII4n2ox/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cqMysRoW7QPph6VXUmjxbh9BqII4n2ox/view?usp=sharing


Studiedagen 7 & 8 februari

Op maandag en dinsdag 7 & 8 februari is er voor de kinderen geen les. Deze data staan al het hele

jaar in de jaarplanning en daar houden zowel ouders als team rekening mee. Op deze dagen gaan we

als schoolteam aan de slag met  een aantal onderwerpen. Het verbeteren van het werken in

Combinatiegroepen en het werken met een uniforme aanpak voor sociaal emotionele ontwikkeling

binnen het hele eiland ( Hobbit/Kompas/Humankind). Daarnaast is er de nodige tijd en ruimte voor

de leerkrachten om de rapporten voor  te bereiden en de  CITO LOVS toetsen te analyseren en

vandaar uit de nieuwe plannen te maken voor het tweede gedeelte van het schooljaar.

Coach4You Leusden zoekt vrijwilligers!

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind een grote stap.

Sommige kinderen kunnen daarbij wel een extra steuntje in de rug gebruiken. Coach4you loodst

kwetsbare kinderen met succes door de brugklas. Voor het komende schooljaar zijn wij nog op zoek

naar nieuwe vrijwillige coaches! Meer info zie de landelijke website www.coach4you.org of de Flyer

van Coach4You Leusden.

Coördinatoren Coach4You Leusden, (coach4you.gildeleusden@gmail.com )

Vacature Raad van Toezicht Voila expertise financiën

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid

van het College van Bestuur (CvB) en op de algemene gang

van zaken binnen stichting Voila. De raad heeft behalve

een controlerende taak ook rol als klankbord en adviseur

richting het CvB. Meer info

http://www.coach4you.org/
https://drive.google.com/file/d/1dXQXS-6w_0mTaJaP-Y-Jlf_h8wtyE00o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dXQXS-6w_0mTaJaP-Y-Jlf_h8wtyE00o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yJCEG6UfJXuT_e_ktPiOErPKhM0kjbmX/view?usp=sharing


Agenda

14 januari nieuwsbrief 11

20 januari Oudercommissie(20.00 uur)

27 januari Swim Experience groep 5/6

28 januari nieuwsbrief 12

6 februari juf Liselotte jarig

7 + 8 februari studiedagen( geen les)

11 februari nieuwsbrief 13

14 februari juf Franca jarig

16 februari juf Gaby jarig

17 februari Swim Experience groep 7/8

18 februari rapport

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,
Directeur Het Kompas


