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Inleiding

Aanstaande maandag, 22 augustus is het zover:

dan gaan we weer van start na een lange vrije

periode van 6 weken!  Een nieuw schooljaar

breekt aan. In de de afgelopen week hebben wij

beide locaties met zorg ingericht zodat alle

groepen weer een goede start kunnen maken..

Op beide locaties waren er bij het inrichten wat

extra uitdagingen, maar daar was gelukkig

voldoende tijd en energie voor om dat op te

vangen en alles weer startklaar te maken.Wij

hebben er zin in uw kind(eren) weer te

ontvangen en het nieuwe schooljaar met ze op

te starten!

Het Kompasteam

Aan het eind van het schooljaar zijn er nog wat wijzigingen geweest in het team van Het Kompas. We

zijn blij dat we met een compleet team kunnen gaan starten.

Juf Mieke heeft nog wat meer tijd nodig om te kunnen herstellen en juf Liselotte gaat starten met

halve dagen. Voor deze beide collega's zijn er vervangers geregeld.

De groepsbezetting ziet er zo uit:

Groep 1/2 : juf Anouk en juf Franca

Groep 2/3: juf Lauke en juf Anouk

Groep 4/5: meester Peter

Groep 5/6: Juf Caroline en juf Renée( tot de herfstvakantie), t.z.t. juf Mieke

Groep 7/8: juf Gerda, juf Liselotte en LIO student Jasper Kroon

Voor de ondersteuning hebben we juf Margriet als onderwijsassistent en juf Myet. Juf Ilja als Intern

Begeleider, meester TIm als conciërge en juf Gaby als administratieve ondersteuner en meester

Wilbert maken het Kompasteam compleet. Samen met nog een aantal vrijwilligers en nieuwe

stagiaires gaan wij het voor uw zoon/dochter een bijzonder waardevol, leerzaam en gezellig

schooljaar van maken!

De nieuwe collega's stellen zich voor in deze nieuwsbrief.



Even voorstellen…juf Caroline

Hallo, ik ben Caroline Meijer. Ik ben 34 jaar en woon samen met mijn vriend in

Leusden. Dit jaar mag ik groep 5/6 starten samen met Renée! Ik werk nu een aantal

jaren in de bovenbouw bij verschillende scholen binnen Voila.

Ik heb zin in komend schooljaar. Van dinsdag t/m vrijdag sta ik voor de klas. Naast mijn

werk vind ik het heerlijk om in de natuur te zijn, ik zit dan ook al vanaf mijn 8e op

scouting. Ik ben regelmatig op het scoutingterrein te vinden en bezig met van alles te

organiseren voor onze scoutinggroep. Koken, bakken, lezen en met vrienden afspreken

doe ik graag in mijn vrije tijd. Daarnaast ben ik graag actief bezig, zoals wandelen,

hardlopen, skeeleren en squashen.

Even voorstellen…juf Margriet

Beste leerlingen en ouders,

Mijn naam is Margriet Koen en ik ben net verhuisd van Haarlem naar

Leusden. Dit schooljaar start ik als onderwijsassistente in de onderbouw

van het Kompas! Ik zal de leerkrachten op dinsdag, donderdag en vrijdag

ondersteunen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om in de tuin te werken, te

koken of fietstochten te maken met mijn gezin. Naast juf, ben ik moeder

van een zoon van 5 en een dochter van bijna 3.Ik heb er zin in om alle

nieuwe mensen en kinderen beter te leren kennen.

Taalschool Voila

Op locatie Lingewijk is in de zomervakantie de Taalschool van Voila erbij gekomen. Zij gaan met 5

groepen starten in het gebouw en blijven daar tot eind 2022 zitten. Op dit moment is dat met elkaar

zoeken naar beschikbare ruimte, maar vanaf de herfstvakantie gaat dat voor hen weer de nodige

ruimte geven. De Taalschool gaat de extra lokalen, de teamkamer, het speellokaal en de opslagruimte

gebruiken als leslokaal. De kinderen op de Taalschool ( en hun ouders/verzorgers) hebben allemaal

iets bijzonders meegemaakt, mogelijk zal er daarom ander gedrag zichtbaar zijn. Laten we met zijn

allen hen een warm welkom geven. Zodat we er samen een goede tijd van kunnen maken!

Één school op 2 locaties

Net als vorig  schooljaar zijn we als school verdeeld over 2 locaties. Op beide locaties zitten ook

leerlingen van De Hobbit en op locatie Lingewijk zit daar ook de Taalschool in het gebouw. Eerder is er

in een gezamenlijke nieuwsbrief informatie met u gedeeld over o.a. parkeren etc. Goed om die er

misschien nog even bij te pakken.

De groepen 1/2 + 2/3 + 4/5 krijgen les op locatie Groenhouten. De groepen 5/6 en 7/8 op locatie

Lingewijk.  De start- en eindtijden zijn  hetzelfde gebleven. Op Locatie Groenhouten starten we om

8.20 uur en eindigen we om 13.50 uur. Op Locatie Lingewijk starten we om 8.35 uur en eindigen we

om 14.05 uur. Zo kunnen ouders hun kinderen op beide gebouwen  brengen .

https://docs.google.com/document/d/1O4h-vubGGvyH0lkEis9JZ3x6IUGQStMfokLA28e4G6U/edit?usp=sharing


Start nieuwe schooljaar

Aanstaande maandag beginnen we het nieuwe schooljaar officieel. Op beide locaties worden de

kinderen op het plein welkom geheten door de collega’s. Door de geldende maatregelen verzoeken

we u als ouders/verzorgers zoveel mogelijk aan de buitenkant van het schoolplein te blijven.

Voor alle groepen wordt er door de collega’s ook een aparte informatiebrief verstuurd.

In de loop van de komende week krijgen de oudste kinderen uit het gezin de schoolkalender mee met

Voor de actuele informatie kunt u ook  de kalender op de Kompaswebsite raadplegen.

Mocht u geen behoefte aan de papieren variant van de schoolkalender omdat u die niet gebruikt,dan

kunt u dit aangeven door een mail te sturen naar info@kompasleusden.nl

Deze data worden binnenkort  ook in 1x in de  de Parro Agenda gezet.

Gouden weken

Volgende week beginnen voor alle groepen de ‘gouden weken’. Een goed begin is het halve werk. Dit

geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. Het proces van groepsvorming

begint na een vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de

regels. Daarom is dit een belangrijke tijd om een goed pedagogisch klimaat in de klas te creëren. Daar

hebben we allemaal de rest van het jaar plezier van.

Afstemmingsgesprekken

De tweede en derde schoolweek kunnen worden de afstemmingsgesprekken gepland. We plannen

deze gesprekken via Parro zodat u direct kunt zien welke tijden er beschikbaar zijn. Dat verschilt per

groep en leerkracht. Het doel van deze gesprekken is het verzamelen van informatie waarmee wij als

leerkrachten zo adequaat mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van uw kind. De gesprekken

dienen als algemene kennismaking. De afstemmingsgesprekken worden ook gebruikt om afspraken te

maken over de vervolggesprekken. Er zijn per schooljaar minimaal 3 oudergesprekken.

Alles begint bij jou en daarom vinden we het belangrijk om vanaf groep 4 de kinderen bij het

afstemmingsgesprek te hebben.

We proberen de gesprekken zo te plannen dat er rekening gehouden wordt met de agenda van

ouders en van leerkrachten.  Oudergesprekken worden in principe gevoerd met de leerkracht die  op

die dag voor de groep staat, in incidentele gevallen zal de duo-collega erbij aanwezig kunnen zijn.

Privacyvoorkeuren
In Parro kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het gebruik van foto of video of
privacygevoelige gegevens door de school. Wilt u die voor elk kind wat u op school heeft de komende
weken controleren of de aangegeven voorkeuren er nog correct instaan?  Meer info over  uw
AVG-voorkeuren aangeven in Parro vindt u in deze informatie van Parnassys/Parro.

Gym en bewegen op Het Kompas
Het lopen van en naar de gymzaal( verantwoordelijkheid en risicoś)  en  de grote hoeveelheid tijd die
daaraan verloren gaat heeft ons het Kompasteam het  afgelopen jaar doen nadenken over de vorm
en inhoud van ons bewegingsaanbod. We hebben daarnaast voor elke groep een ruime tijd aan
pauzetijd in het dagritme zitten. Kinderen hebben elke dag een kwartier en een half uur echt buiten
spelen. Dat is anders dan op andere scholen. In de Coronatijd hebben we ervaringen opgedaan met
het sporten/spellessen geven op Het Meentveld en plein. Daarom hebben we besloten om de
gymlessen voortaan 1x in de gymzaal te doen. Dat zal voor de groepen 4-8 op dinsdag in De Korf zijn.
Er zal daarnaast regelmatig een keuze gemaakt worden om met de groep naar buiten te gaan.
Vanuit de SportXperience zijn er begeleiders voor deze lessen. Vanaf de herfstvakantie (als we in het
nieuwe gebouw zitten) zullen  de gymlessen gegeven worden in de sporthal Buiningpark.

http://www.kompasleusden.nl/informatie/kalender
mailto:info@kompasleusden.nl
https://www.parnassys.nl/nieuws/privacy-voorkeuren-automatisch-verwerkt


Sponsors bedankt!

Het vorige schooljaar had een mooie afsluiting met het zomerfeest.

De kinderen hebben met veel plezier allerlei activiteiten kunnen

doen. Deze dag werd mede mogelijk dankzij:

Monkey Moves

Sensation Air

3Sings4You

en de OuderCommissie en alle vrijwilligers

Agenda
19 augustus nieuwsbrief 1
22 augustus Eerste schooldag + juf Mieke jarig+Leefstijlthema: De groep? Dat zijn wij!
1e schoolweek inschrijving afstemmingsgesprekken
2e + 3e schoolweek afstemmingsgesprekken
30 augustus juf Lauke jarig
2 september nieuwsbrief 2
13 september Voila studiedag( geen les)
16 september Klimaatdag groep 7/8 + nieuwsbrief 3
30 september nieuwsbrief 4
14 oktober nieuwsbrief 5
vanaf 20 oktober Studiedag ivm verhuizing geen les  vanaf 12 uur
21 oktober Studiedag ivm verhuizing
24-28 oktober Herfstvakantie
31 oktober Studiedag ivm verhuizing

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,
Directeur Het Kompas




