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16 september 2022

Inleiding
In de afgelopen weken waren de afstemmingsgesprekken in alle groepen.. Goed om te
merken dat kinderen, ouders en leerkrachten deze manier van gesprekken voeren en
afspraken maken goed kunnen waarderen. De vorm( digitaal of fysiek op locatie) was daarbij
in overleg passend gemaakt. Zo werken we samen aan kwaliteit! Dat is nou net ook één van
de uitgangspunten van Het Kompas.
Als school zijn we toe aan het werken naar een nieuw gebouw. We hebben voor iedereen die
ooit bij Het Kompas of Groenhorst betrokken is geweest een moment geprikt om nog een
laatste keer in het gebouw te lopen en eventuele herinneringen op te halen. Op
vrijdagmiddag 30 september is iedereen van harte welkom om nog even sfeer te proeven!
Deze nieuwsbrief heeft een andere lay-out gekregen. Ik ben benieuwd naar de reacties
hierop.

Burgerschapsvorming
Afgelopen dinsdag hadden alle medewerkers en stagiaires van
Stichting Voila een studiedag in De Korf. Hoe leren we de kinderen
samenleven en de kracht van verschillen ervaren? Hoe doen we dat
dan?
Midden in de wereld leert de leerling zichzelf kennen en de ander
begrijpen. Veel gebeurt er al op de school tijdens Trefwoordlessen,
maar ook tijdens kringgesprekken, jeugdjournaal enz…
Maar er zijn ook nog wel wat zaken te ontwikkelen.
De dag werd ondersteund door een band, die een
aantal Queen Nummers met sprekende teksten liet
horen. Bijzonder is wel dat de zanger een ouder van
een leerling van een Voilaschool is. Alle scholen kregen
ook de gelegenheid om dit schoolspecifiek uit te
werken. Elke school kreeg een mooi boekenpakket mee
om verschillen en overeenkomsten bespreekbaar te
maken.

Schoolshirts ruilen
Kinderen van Het Kompas krijgen van de Oudercommissie een schoolshirt in
bruikleen. De meeste kinderen hebben deze shirts al, maar de nieuwe kinderen
hebben nog geen schoolshirts.Meer informatie is terug te vinden In de komende
weken zal de Oudercommissie op beide locaties aanwezig zijn om de
schoolshirts uit te reiken of in een grotere maat mee te geven. Zo houden we
goed zicht op de spullen van de school/OC en zorgen we ervoor dat iedereen er
goed uitziet in de mooie schoolshirts. De schoolshirts/sportshirts krijgen de kinderen in
bruikleen, zie deze informatiebrief. Op het invulformulier wordt dat bijgehouden. De nieuwe
kinderen zullen ook een passend schoolshirt meekrijgen. Mocht het schoolshirt kwijt geraakt
zijn, dan kunt u dat op dat moment ook doorgeven aan de O.C.
De kinderen worden door de ouders van de O.C. ‘s ochtends aan het begin van de dag uit de
groepen gehaald. Het ruilen staat gepland op:
woensdag 21 september
groep 5/6 & 7/8 ( Locatie Lingewijk)
woensdag 28 september
groep 1/2, 2/3 & 4/5 ( locatie Groenhouten)
Wilt u er voor zorgen dat de kinderen op die dag de te ruilen schoolshirts schoon en
gewassen meenemen! Voor nieuwe leerlingen graag het formulier invullen.

Vaker lopend of met de fiets naar school
95% van alle basisschoolkinderen woont niet verder dan vijf
kilometer bij school vandaan. Toch kiezen sommige ouders er voor
om hun kind met de auto naar school te brengen. Best gek. Daarom
geven wij vijf redenen om juist wel te gaan lopen of fietsen. En je
krijgt meteen een paar tips om dit goede voornemen vol te houden. Goed om deze gewoonte
tijdig aan te leren. Binnenkort gaan alle kinderen weer naar hetzelfde gebouw.

Voila in Actie!
Door een administratieve fout is in het verleden basisschool
‘t Startblok niet meer als zelfstandige school ingeschreven, maar als
nevenvestiging van een andere Voilaschool. Sinds kort is er de
mogelijkheid om daar iets aan te doen! We gaan proberen om deze school formeel opnieuw
te stichten. Als deze actie lukt dan zal er geen geld van alle andere scholen meer naar ‘t
Startblok gaan om deze fout te compenseren. Dit is dus voor alle kinderen in Leusden van
belang.
Is uw kind twee, drie of vier jaar op 1 november 2022? Dan vragen wij uw steun middels een
een ouderverklaring! U kunt ons helpen aan structureel extra geld vanuit het Rijk, wat direct
ten goede komt aan het onderwijs voor alle kinderen bij Voila, dus ook voor uw kind! U kunt
dat doen door een ouderverklaring in te vullen waarmee u het initiatief steunt om onze
nevenvestiging ‘t Startblok in Achterveld opnieuw te stichten als een zelfstandige school.
Meer informatie kunt u lezen in deze Voila brief en het een stappenplan ouderverklaring .

World Cleanup Day: 17 september: zien we je morgen?
Op zaterdag 17 september is het World Cleanup Day 2022. Tijdens deze wereldwijde
opruimactie geven we in ruim 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt. Het doel?
Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval. Ook in Leusden kun je aan de slag! Op 17
september kan je tussen 9 uur en 12 uur je zwerfafval inleveren op De Hamershof, ter hoogte van
Leusden Natuurlijk. Zo maken we met elkaar zichtbaar hoeveel zwerfafval er in Leusden ligt en
wordt opgeruimd. Ontmoet andere Opgeruimde Leusdenaren en ontvang een lekkere attentie.We
zien je graag op 17 september. Leuk als je mee komt doen! Meld je aan via de website
www.opgeruimdleusden.nl/opruimochtenden

Even voorstellen…. juf Anna
Hallo allemaal, graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Anna van
Kommer en ik ben 20 jaar. Ik kom uit Amersfoort en ik zit op de Pabo aan de
Marnix Academie in Utrecht. Ik ga vanaf nu eerst tot februari 2023
bijspijkeren (toetsen en stage inhalen) en dan ga ik in februari 2023 beginnen
aan het derde jaar. Ik loop vanaf nu elke woensdag en vrijdag stage in groep
2/3 van Lauke. Dit is tot aan de zomervakantie van 2023. Soms heb ik ook een
stage week en dan ben ik de hele week te vinden op de school. In mijn vrije
tijd ben ik veel met vrienden of met familie. Daarnaast vind ik het heel
erg leuk om te lezen of om films/series te kijken. Ik heb veel zin om te gaan
starten met mijn stage en om veel te leren!

Agenda
16 september
21 september
28 september
30 september
5 oktober
12 oktober
14 oktober
20 oktober
21 oktober
24-28 oktober
31 oktober
1 november

Klimaatdag groep 7/8 + nieuwsbrief 3
Schoolshirts ruilen ( locatie Lingewijk) +MR (20.00 uur)
Schoolshirts ruilen ( locatie Groenhouten)
afscheidsmoment Groenhorst/Kompas gebouw + nieuwsbrief 4
inloopspreekuur Lariks: locatie Lingewijk (14.00 uur)
Oudercommissie
nieuwsbrief 5
Studiedag ivm verhuizing geen les vanaf 12 uur
Studiedag ivm verhuizing
Herfstvakantie
Studiedag ivm verhuizing
Start in het nieuwe gebouw van IKC Groenhouten

Met vriendelijke groet,
Wilbert Koelewijn, Directeur Het Kompas

