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Inleiding

De nieuwbouw en alle voorbereidingen voor de verhuizing verlopen voorspoedig. We hebben

er met elkaar zin in om deze weken nog mooie lessen te geven en ondertussen ook voor te

bereiden op de verhuizing en de start in het nieuwe gebouw. Binnenkort verschijnt daar weer

een aparte informatiebrief over.

In deze nieuwsbrief kunt u wat extra info lezen over de MR/GMR en de Oudercommissie.

Daarnaast wat uitleg over het Coronabeleid.

MR en GMR

Een officieel orgaan binnen onze schoolorganisatie is de medezeggenschapsraad. Het doel

van de MR is belanghebbenden te laten meepraten over beslissingen rond de school. Denk

daarbij aan onderwerpen als: het schoolplan, het formatieplan, benoemingsbeleid,

arbowetgeving en buitenschoolse opvang maar het afgelopen jaar is de MR bijv. ook actief

geweest in het meedenken over zaken met betrekking tot het nieuwe schoolgebouw IKC

Groenhouten.

Om invloed te kunnen uitoefenen op het te voeren directie- en bestuursbeleid, maken wij

gebruik van het recht op instemming, advies en informatie (zie www.infowms.nl). Per jaar

komen wij zo’n zes à acht keer bijeen. Daarnaast is de directeur uit hoofde van zijn functie

regelmatig adviserend/meedenkend aanwezig bij deze vergaderingen.

De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende ouders.

Jolien Bügel-Zelissen (moeder van Max en Jesse) en Graham Senior (vader van Lynn en Jack).

De MR bestaat uit de volgende leerkrachten:

juf Franca en juf Ilja

De vergadermomenten staan gepland in de digitale schoolkalender.

Als spreekbuis van en voor ouders en leerkrachten goed te kunnen functioneren horen de

leden van de MR graag uw suggesties en ideeën. Ook met vragen kunt u één van de

MR-leden benaderen of mail naar het volgende adres: mr@kompasleusden.nl  Wilt u de

notulen ontvangen van de MR vergaderingen, dan kunt u dit ook aangeven bij hetzelfde

e-mailadres.

Daarnaast is er op stichtingsniveau ook nog een GMR actief. Zij bespreken zaken voor de hele

stichting. Meer informatie over de GMR  kunt u vinden in deze bijlage.

http://www.infowms.nl/
https://drive.google.com/file/d/1J3cX1jtJ4PzfNM1b0dXPc3q0Belsjdsl/view?usp=sharing


Oudercommissie en de Vrijwillige ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is gratis en dat is een groot goed. Met de middelen die een

basisschool van de overheid ontvangt, kan veel worden gedaan. Toch is het niet genoeg om

alle activiteiten die doorgaans op een school plaatsvinden te kunnen bekostigen. Om deze

activiteiten te kunnen bekostigen, wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Goed om te vermelden is, dat kinderen niet uitgesloten worden van deelname aan

festiviteiten als betaling niet voldaan wordt. Meer informatie kunt u lezen in deze brief van de

OC. Mocht u alvast willen betalen dan kunt u de QR codes gebruiken via deze link.

Coronabeleid

Op 1 juli  is COVID-19 plan voor het onderwijs gepresenteerd door het Ministerie van OCW.

Het sectorplan beschrijft vier scenario’s voor de aanpak van het virus en de bijbehorende

maatregelen voor het funderend onderwijs. Aan scholen/schoolbesturen is gevraagd een

draaiboek per scenario voor hun eigen context en locatie(s) op te stellen. Dit draaiboek is

opgesteld door de corona werkgroep voor Stichting Voila Leusden. Het draaiboek is in de

vorige MR vergadering besproken.

Scholen wordt gevraagd om bij de uitvoering van de maatregelen te zorgen voor een goede

monitoring van het effect in de praktijk, op onderwijspersoneel, leerlingen en ouders.

Wanneer welk scenario?

Het kabinet besluit wanneer wordt op- of afgeschaald naar een ander scenario. Indien het

kabinet besluit om een scenario in werking te laten treden, dan geldt voor scholen dat zij de

bijbehorende maatregelen zo snel mogelijk invoeren (zowel bij opschaling als bij afschaling),

maar uiterlijk binnen één werkweek. Omdat we de afgelopen jaren gezien hebben dat snelle

wisselingen in de geldende maatregelen het draagvlak voor naleving sterk verminderen,

blijven deze maatregelen vervolgens minimaal twee weken geldig.

De maatregelen zijn ‘cumulatief’. Dit betekent dat bij opschaling naar het nieuwe scenario de

reeds geldende maatregelen van het ‘oude’ scenario van kracht blijven.

Er zijn 4 scenario’s :

1 – Donkergroen Basismaatregelen - Scholen volledig open met basismaatregelen

2 - Groen Basismaatregelen + extra aandacht personen met kwetsbare gezondheid

3 - Oranje Basismaatregelen + voorzorgsmaatregelen + contactbeperkende maatregelen

4 - Rood Verregaand contactbeperkend maatregelen

Op dit moment zitten we nog niet in een specifiek Coronascenarrio’s en zijn alleen de

algemene basismaatregelen van toepassing zoals handen wassen en hoesten in de elleboog

van toepassing.

De “werkgroep Corona van Voila” zal bij opschaling altijd een fase vooruit denken,

bijvoorbeeld het bestellen van mondkapjes, zelftesten en schoonmaakmaterialen.

https://drive.google.com/file/d/18SfFV_dNPjqspjdT8ENsRCH0JxmMa2nq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1stfV1Bs5CeN_T7nWzXtcrWDKdhCJsLTv/view?usp=sharing


Even voorstellen…. meester Joris
Hallo allemaal mijn naam is Joris Boerkamp maar het komende half jaar sta ik bekend als

meester  Joris in groep 5/6 bij juf Caroline. Ik zit in mijn eerste jaar van de opleiding tot

meester, en heb het  geluk stage te mogen lopen bij deze super gezellige en energieke klas. Ik

kom uit Leusden en woon hier al bijna alle 18 lentes. Ik ben buiten schooltijd veel bij Roda te

vinden waar is speel als keeper in de onder 23. Daarnaast ga ik graag naar de sportschool en

doe ik veel leuke dingen met vrienden. Ik kijk er naar uit om veel te leren de komende tijd van

zowel juf Caroline als van de kinderen. Laten weer een gezellige en leerzame tijd van maken

met zijn allen!

Gi-Ga-Groen Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek 2022 komt steeds dichterbij… Altijd een mooi moment om het plezier

en belang wat (voor)lezen met zich meebrengt weer even extra in het zonnetje te zetten! Dit

jaar is het thema ‘Giga Groen’, waarmee de natuur in al haar vormen en maten centraal zal

staan.  Op school hebben we al mooie boeken over dit thema aan mogen schaffen welke we

gedurende de Kinderboekenweek dan ook zeker uit de kast zullen pakken om aan de kinderen

te laten horen en zien. Hierop aansluitend kunnen we in de eigen klassen (verder) in gesprek

gaan over de natuur. Al met al een iets andere viering van de Kinderboekenweek dan de

schoolbrede versie die jullie (wellicht) voorheen meegemaakt hebben, maar de aandacht

voor leesplezier zal er zeker niet minder om zijn!



Trommel zonder rommel

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen! Een mooi moment om goede gewoontes aan te leren. Vanuit de GGD

kregen we deze informatie over het meegeven van gezonde lunchtrommeltjes. Landelijk wordt er aandacht

besteed aan een gezonde lunch op school met de campagne Trommel zonder rommel.

Download het gratis boekje met tips om een goed gevulde en gezonde lunchtrommel mee te geven hier.

Van harte aanbevolen!

Weekend van de Wetenschap

Beleef de wetenschap! Op 2 oktober 2022 opent de Universiteit Utrecht weer de deuren in

het Utrecht Science Park voor jong en oud.

Wat is er zo leuk aan spelen? Welk bot hoort bij welk dier? Wat gebeurt er als de aarde teveel

opwarmt? Op zondag 2 oktober 2022 ontdek je het antwoord op deze en nog veel meer

vragen. Schuif aan bij een minicollege, doe mee aan spannende experimenten en volg

interessante workshops. Door het diverse programma ontdek je meer over wetenschap en

het onderzoek aan de Universiteit Utrecht. De activiteiten zijn geschikt voor kinderen van

8-12 jaar maar net zo leuk voor nieuwsgierige volwassenen.

https://jonglereneten.us18.list-manage.com/track/click?u=1f589eb48a51aaee638610d36&id=0dc45abcb9&e=856b8a165e
https://jonglereneten.us18.list-manage.com/track/click?u=1f589eb48a51aaee638610d36&id=79d9cfd0e9&e=856b8a165e
https://www.weekendvandewetenschap.nl/organisaties/universiteit-utrecht/


Inspiratieavond SWV De Eem 12 oktober

Binnenkort organiseert Samenwerkingsverband De Eem een inspiratieavond voor ouders,

onderwijs- en zorgprofessionals.  Niek van den Adel is deze avond de spreker en zal ons vol

bevlogenheid vertellen waarom het belangrijk is dat we onszelf op nr. 1 mogen zetten.

Het belooft weer een boeiende avond te worden, met als thema.Zet je leerlingen op nr. 2! op

12 oktober a.s.  Meer informatie en aanmelden kan via deze link.

Dag van de leraar

Op 5 oktober is het de internationale Dag van de Leraar. Dé dag om

extra waardering te tonen voor alle leraren, ondersteuners en

schoolleiders in ons prachtige vak. In 88 landen wereldwijd is er

aandacht voor het onderwijs als belangrijke factor in de maatschappij.

Een klein kaartje of een tekstje kan al het verschil maken!

Voetbalfeest

Hierbij een uitnodiging voor alle kinderen uit groep 1 t/m 4 om

gratis deel te nemen aan een voetbalfeestje bij Roda'46 op

vrijdagmiddag 7 oktober. (Zie flyer)

De kinderen worden uitgenodigd om kennis te maken met voetbal

maar er is ook een springkussen en andere side-events aanwezig!

Aanmelden kan via deze aanmeldlink!

Met sportieve groet,

Tom Röben, Buurtsportcoach Leusden

https://drive.google.com/file/d/1CnQJREyF-6qZhdKV5m1JApHmrMEvZi9y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aHO5D6QYmtJfKYJ5U4X-6Lo9xpyuRzFI/view?usp=sharing
https://forms.gle/7xAQN75cN17MQsJ69


Agenda

30 september afscheidsmoment Groenhorst/Kompas gebouw + nieuwsbrief 4

5 oktober dag van de leraar + inloopspreekuur Lariks: locatie Lingewijk (14.00 u)

+ voorstelling Superslow( groep 1-3)

12 oktober Oudercommissie

13 oktober Swim Experience groep ⅞
14 oktober nieuwsbrief 5

20 oktober Studiedag ivm verhuizing geen les vanaf 12 uur

21 oktober Studiedag ivm verhuizing

24-28 oktober Herfstvakantie

31 oktober Studiedag ivm verhuizing

1 november Start in het nieuwe gebouw van IKC Groenhouten

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,  Directeur Het Kompas


