
Nieuwsbrief Het Kompas schooljaar 2021-2022

5  juli 2022

Inleiding

De laatste schoolweek is begonnen. Daarmee kunnen we zeggen dat het schooljaar 2021-2022 weer

een bijzonder jaar was.  Er is veel gesproken over zaken waar we op onze school in Leusden niet

zoveel aan konden veranderen. We zijn blij dat we daarnaast gelukkig ook weer veel hebben kunnen

spreken over groei, ontwikkeling in het leren of  in gedrag. Daarnaast hebben we kunnen genieten

van de mooie momenten die er in aangepaste vorm zeker ook waren. Het schoolkamp, de musical en

zeker ook het zomerfeest voor de kinderen en de aansluitende picknick met d eouders waren alleen

van de afgelopen maand al een flink aantal hoogtepunten.

Als team willen we jullie bedanken voor het vertrouwen om jullie kinderen een stap verder te mogen

helpen in deze wereld.  Fijn dat we dit samen met jullie hebben mogen doen. De komende weken

gaan we genieten van de zomervakantie.

Schooljaar 2022-2023

In de afgelopen dagen is bekend geworden dat eerder in de informatiebrief genoemde plannen voor

het nieuwe schooljaar niet meer helemaal actueel zijn. Juf Ingeborg en juf Marit gaat volgend

schooljaar niet werken op Het Kompas. Juf Ingeborg heeft aangegeven dat ze een aanbod van een

andere school heeft gekregen waar ze geen nee op kon zeggen. Gelukkig was er snel een andere

onderwijsassistent(Margriet Koen)  gevonden die haar uren kan overnemen in de onderbouw. Juf

Margriet gaat zich in de eerste nieuwsbrief van het jaar voorstellen.

Juf Marit heeft aangegeven er toch vanaf te zien om op 2 scholen te gaan werken als startende

leerkracht. Vervelend voor Het Kompas, maar voor haar persoonlijk en het onderwijs in het algemeen

is het een heel verstandige keuze. De vervanging voor die 2 lesdagen in groep 5/6  is opgevangen

doordat in de eerste weken juf Caroline Meijer de hele week de groep gaat draaien. Tevens  zijn er

gesprekken met een kandidaat die dat mogelijk na deze eerste weken kan oppakken.

Ik wil juf Ingeborg bedanken voor de prettige samenwerking, haar grote hart voor kinderen en haar

enorme betrokkenheid. Veel succes op je nieuwe werkplek in Utrecht! Van juf Ingeborg zal nog in de

groep en met de collega’s afscheid genomen worden.

Sponsorloop

Wat zijn er veel rondjes gerend! En wat hebben de kinderen en ouders

goed alle sponsorbedragen opgehaald. Vanochtend zijn de laatste

bedragen gestort.  Het totaalbedrag wat opgehaald is bij beide scholen

samen is: € 8.170.92 Wat een ontzettend mooi bedrag, daar zullen we

zeker een mooi speeltoestel van kunnen kopen.



Studiedagen & vakantierooster

De studiedagen voor het nieuwe schooljaar zijn vastgesteld in het team en de MR. We hebben voor

het komende jaar 6 hele studiedagen ingepland. Daarnaast hebben we voor de verhuizing de vrije

middag na de Sinterklaasviering ingeruild voor de donderdagmiddag 20 oktober. Daarna hebben we

nog een aantal momenten geprikt om de verhuizing te faciliteren.

De studiedagen zijn op dezelfde momenten  als De Hobbit ook heeft. Dat is belangrijk omdat we

samen in één gebouw zitten.

Studiedagen Vakantierooster

dinsdag 13 september 2022( Voila studiedag) Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022

Donderdagmiddag 20 oktober2022 vanaf 12 uur Kerstvakantie 26 dec. t/m 6  januari 2023

Vrijdag 21 oktober 2022 Voorjaarsvakantie 27 feb. t/m 3 maart 2023

Maandag 31 oktober 2022 Paasvakantie 7 april t/m 10 april 2023

Woensdag 8 februari 2023 Meivakantie 24 apr. t/m 5 mei 2023

Dinsdag 11 april 2023 Hemelvaartsvakantie 18  t/m 19  mei 2023

Donderdag 15 juni 2023 Pinkstervakantie 29 mei 2023

De Zomervakantie  is van 10 juli t/m 18  augustus 2023. In de eerste week van het nieuwe schooljaar

krijgen de kinderen de schoolkalender mee naar huis.

Afscheid

Het einde van het schooljaar is ook het moment van afscheid nemen. In de afgelopen

dagen zijn er verschillende vormen van bedankjes uitgedeeld. Mooi om zo de waardering

te merken voor het team en de school. We nemen dit jaar afscheid van 25 kinderen en

(soms)  hun ouders/verzorgers.

Beste  Nicolas, Sebastian, Binck, Max, Berit, Tara, Tim, Joren,Noah, Fleur, Angel, Jaylynn,

Maysa, Britt, Mats, Stijn, Lotte, David, Santiago, Naomi, Hugo, Mirthe, Jasper, Ties en

Martijn het ga jullie goed! We wensen jullie veel geluk en een goede tijd op de nieuwe

school. We horen heel graag hoe het met jullie verder gaat.

We hebben in de afgelopen dagen daarnaast ook afscheid genomen van een aantal

collega’s. ( juf Tineke, juf Petra, meester Gerard, juf Idske en meester Jesse) Ik wil hen bedanken voor

hun enorme inzet en gedrevenheid waarmee ze al die tijd les hebben gegeven. BEDANKT!

Afscheid van Het Kompas
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
In de vorige nieuwsbrief stond dat ik op het Kompas zou blijven, maar ik heb, kort daarna,  een mooi
aanbod gekregen, buiten Voila. Ik heb dit aanbod aangenomen. Dit betekent dat ik na een aantal
jaren in Leusden te hebben gewerkt, op verschillende scholen, het Kompas/Voila ga verlaten. Ik ga
vanaf het nieuwe schooljaar werken in Utrecht.
Ik heb altijd met heel veel plezier op het Kompas gewerkt. Ik ga jullie kinderen zeker missen!
Hele fijne zomervakantie! J

Groetjes, juf  Ingeborg



Jaarverslag 2021 van Stichting Voila online
Het jaarverslag 2021 van Voila is gepubliceerd. We hebben een beknopt
publieksverslag gemaakt, waarin u op hoofdlijnen een beeld krijgt over 2021
van onze organisatie als geheel. Wilt u volledig worden geïnformeerd, dan
verwijzen wij u naar het jaarverslag 2021 van Voila. Dit is te vinden op
www.voilaleusden.nl en is ook als linkje opgenomen in het publieksverslag.
Wij wensen u veel leesplezier en een fijne zomer toe.

Lezen doe je niet alleen op school ! Voorkom de AVI-dip!

Heb je weleens gehoord van de leesdip/zomerdip/AVI-dip? Dat zijn

verschillende namen voor het verschijnsel dat kinderen in de

zomervakantie vaak één of twee niveaus achteruitgaan met lezen en

dat hun woordenschat is afgenomen. De Bibliotheek Eemland geeft 6

tips om deze leesdip te voorkomen.

Neem de Online Bibliotheek mee op vakantie

Ben je lid van de Bibliotheek Eemland? Dan mag je gratis e-books lenen

en luisterboeken downloaden. Dat doe je op de Online Bibliotheek.

Geen volle koffer met boeken, maar wél leesvoer voor tijdens de lange

autorit of bij het zwembad. Ideaal! Zie deze: E-books 0-6 jaar +E-books

6-12 jaar

Zomerpret in de Bibliotheek

Geen idee wat te doen tijdens de zomervakantie? In alle vestigingen

van de Bibliotheek Eemland kan je leuke voorleesfeestjes bezoeken.

Iedere twee weken staat een ander thema centraal en is er weer een

nieuwe speurtocht!

Wist je dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden van de Bibliotheek Eemland? Met een

jeugdabonnement mag je onbeperkt materialen lenen, dus ook e-books en luisterboeken voor de

jeugd.

Agenda

5 juli slotavond groep 8

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

8 juli laatste schooldag ( les tot 12 uur)

11 juli t/m 19 aug. Zomervakantie

29 juli Juf Anouk jarig

19 augustus nieuwsbrief 1

22 augustus Eerste schooldag + juf Mieke jarig

vanaf 29 augustus start afstemmingsgesprekken

30 augustus juf Lauke jarig

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,

Directeur Het Kompas

https://drive.google.com/file/d/11GFIKabr-gcF8NmwwoyJXjqpcg1hfIAx/view?usp=sharing
http://www.voilaleusden.nl/
http://www.voilaleusden.nl/
https://www.bibliotheekeemland.nl/Actueel/nieuws/zo-voorkom-je-de-avi-dip.html
https://www.bibliotheekeemland.nl/Actueel/nieuws/zo-voorkom-je-de-avi-dip.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/0-6-jaar.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar.html
http://www.bibliotheekeemland.nl/zomerpret.html

