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Inleiding

Wat is er genoten op het schoolkamp en de schoolreisjes! Het was schitterend om te zien hoeveel

plezier er was . Alle blijde en vermoeide gezichten, de hese stemmen en ook de tevredenheid dat wel

allemaal weer blij en voldaan zijn teruggekomen.  Mooi om zo met de hele school( kinderen ,

teamleden en ouders)  te genieten van alles wat weer mag. De komende weken staan nog in het

teken van nog even flink doorwerken. In het lopende schooljaar zorgen dat alle stof nog aangeboden

wordt en ook de periode van vooruitkijken naar het nieuwe jaar.  Een nieuw jaar waarin we een

nieuw schoolgebouw in gaan en weer als hele school bij elkaar komen. In de komende periode zal

daar ook meer informatie over komen wanneer dat plaats gaan vinden. We zullen in ieder geval nog

verdeeld over de 2 locaties starten.

Schooljaar 2022-2023

In het komende schooljaar gaan we op Het Kompas 5 combinatiegroepen krijgen.  Op dit moment

wordt er nog hard gewerkt aan de formatie en de verdeling van de groepen. Er zijn nog steeds

sollicitatiegesprekken. We gaan volgende schooljaar werken met de volgende groepen: 1-2, 2-3, 4-5,

5-6, 7-8. Hierdoor zal er voor veel leerlingen een nieuwe groep ontstaan. Dit zijn wel groepen waar de

kinderen elkaar al kennen van eerdere jaren. In de komende weken zullen we als school ook aan de

slag gaan met het verfijnen van verdeling van de huidige groep 1 en groep 4. We kijken bij een

verdeling vooral naar de volgende aspecten: onderwijsbehoefte, mate van zelfstandigheid,

broertjes/zusjes & vriendjes/vriendinnetjes en groepsdynamiek. We zullen daar op dinsdag 21 juni

meer duidelijkheid over gaan geven in de  informatiebrief schooljaar 2022-2023.

Team Het Kompas

Als team hebben we vandaag stil gestaan bij juf Gerda die al 25 jaar binnen onze stichting werkzaam

is.  Eerst op RKBS Kinderland, later op Het Kompas en de laatste jaren als invaller via de Transvita

invalpool ( voornamelijk op Het Kompas) Vol passie en betrokkenheid heeft ze al vele leerlingen in

Leusden mogen begeleiden op haar eigen enthousiaste manier. Mooi om zo’n mijlpaal met zijn alle

teamleden  te mogen vieren met een lekker hapje en drankje. Aanstaande woensdag is er voor

genodigden het formele afscheid van meester Twan. Door de Coronamaatregelen kon dat in

december maar beperkt gevierd worden. Nu kan er officieel afscheid genomen worden van Twan

door collega’s en familieleden.

In het Kompasteam zullen er rond de zomervakantie wel een aantal veranderingen zijn. Zo kan er nu

formeel gecommuniceerd worden dat meester Gerard niet als groepsleerkracht verbonden blijft aan

Het Kompas. Al meer dan 20 jaar is hij het bekende gezicht in de bovenbouwgroepen van Groenhorst



en Het Kompas.  Verderop in deze nieuwsbrief geeft hij aan waarom hij de keuze gemaakt heeft om

andere zaken binnen de stichting op te gaan pakken.

Ik wil hem enorm bedanken voor zijn aandacht en betrokkenheid  voor de  kinderen, zijn inzet en

gedrevenheid. We zullen in de komende periode nog een moment creëren voor het afscheid van Het

Kompas.

Afscheid van Het Kompas

Tweeëntwintig jaar geleden ben ik als leerkracht begonnen op Groenhorst en later het Kompas. De

laatste jaren heb ik mijn werk gecombineerd met diverse andere functies. Die afwisseling is mij heel

goed bevallen. Afgelopen jaren kwam er steeds meer op mijn pad en ik merkte dat ik daar veel

energie van kreeg.  Van het een kwam het het ander en zo langzamerhand zijn er zoveel projecten dat

ik heb moeten besluiten te stoppen met mijn werk op het Kompas.

Met heel veel plezier ga ik aan de slag met pr8klas, kr8klas en Bruggenbouwers, allemaal projecten

die te maken hebben met de verbinding tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Naast dat ik op veel basis- en voortgezet onderwijsscholen in Amersfoort kom, blijf ik werkzaam voor

Voila en zal ik nog regelmatig op het Kompas komen.

Ik kijk terug op 22 overwegend mooie jaren. Ik heb ervan genoten vele gezinnen te leren kennen en

vele kinderen te hebben zien opgroeien. Ik kom jullie vast nog tegen in Leusden en wens jullie het

allerbeste.

meester Gerard Luitwieler

Zomerfeest

Op vrijdag 1 juli vieren we op Het Kompas het zomerfeest. Het

programma is nog in ontwikkeling, maar  duidelijk is wel dat de kinderen

vanaf ongeveer 11 uur beginnen met leuke activiteiten rond locatie

Groenhouten. Dat zal tot 14.00 uur doorgaan en daarna is er voor

kinderen/ouders en teamleden een picknick op het Meentveld.

Verdere informatie volgt later. Er zijn extra handen nodig, daarom zou

het zou fijn zijn als er in de agenda al ruimte gemaakt kan worden!

Vanuit de Zomerfeestcommissie zal er zo snel mogelijk meer informatie

komen. Zet het alvast in de agenda !

Zomerse groeten van de

Zomerfeestcommissie

( Lydia Toornstra, Priscilla Leenen, Sonia van Bekkum, juf Renée en meester Wilbert)

Nieuws uit groep 7/8

De afgelopen weken hebben we heel wat spannende, maar vooral leuke activiteiten gehad in groep

7/8! Woensdag 18 mei had groep 8 de Snuffeldag door heel Leusden. Een jaarlijks terugkerend

evenement, wat door Corona al even niet plaats heeft kunnen vinden. Alle kinderen werden over

twee rondes en verdeeld over een twintigtal bussen naar verschillende bedrijven gereden om te

ervaren hoe het er binnen een bedrijf aan toegaat. Het was een interessant en boeiende ochtend,

waar de kinderen vooral ook heel veel zelf mochten doen.

Ook is er vorige week het groep 8 kamp geweest! En wat een feest is het geworden. De kinderen

hebben mogen genieten van een zwembad met heel veel glijbanen, een bonte-avond, een



quiz-avond, met elkaar op een zaal slapen en nog veel meer. De kinderen en begeleiding hebben

genoten van de sfeer en elkaar.Jesse,

In de tussentijd heeft groep 7 het praktisch verkeersexamen afgelegd en met succes! Alle kinderen

zijn ruim geslaagd. Een mooie prestatie. Gefeliciteerd allemaal!

De meesters en juffen van groep 7/8

Agenda

3 juni nieuwsbrief 19

6 juni Pinksteren ( geen les)

8 juni inloopspreekuur Lariks Groenhouten + afscheid meester Twan Robben

15 juni Oudercommissie + MR

16 juni Swim Experience groep 5/6

17 juni nieuwsbrief 20

21 juni schoolbezoek Voila Bestuur + informatiebrief nieuwe schooljaar

22 juni inloopspreekuur Lariks locatie Lingewijk ( 8.15 - 9.30 uur)  + Sponsorloop

23 & 24 juni studiedagen( geen les)

29 juni wenmoment (Kompas en VO)

30 juni meester Gerard jarig

1 juli Zomerfeest + nieuwsbrief 21 + rapport mee

5 juli slotavond groep 8

6 juli inloopspreekuur Lariks locatie Groenhouten ( 8.15 - 9.30 uur)

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,

Directeur Het Kompas


