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Inleiding

Wat een feest om met elkaar te mogen starten in ons mooie nieuwe gebouw!

En wat is er ontzettend hard gewerkt door bouwers, teamleden en alle anderen om dit zo

soepel mogelijk te laten verlopen. In de laatste weken is er nog enorm veel gerealiseerd.

Het is goed om te zien hoe de 3 verschillende teams ( KDV/BSO + Hobbit+Kompas) met elkaar

vermengen in de teamkamer en in het gebouw.

Helaas heb ik zelf alleen maar de eerste 2 dagen van deze

week live mee mogen maken, door een Coronabesmetting zit

ik namelijk vanaf woensdag in isolatie. Gelukkig vallen de

klachten mee en hoop ik snel weer op locatie aanwezig te zijn.

Gelukkig waren deze 2 dagen voor mij als directeur wel de

allerbelangrijkste. Het met elkaar klaarmaken van de school

op de maandag en de feestelijke opening op dinsdag dat had

ik echt niet willen missen!

Tot nu toe krijg ik vanuit collega’s en leerlingen enthousiaste

reacties op het gebouw en de aanpassingen die er nodig zijn.

Dat is natuurlijk wel iets waar we met elkaar rekening moeten

houden, alle bestaande regels en routines moeten opnieuw

worden bepaald, dat gaat voor sommigen heel makkelijk en

voor andere kost dat wat meer tijd. Het is belangrijk om daar

met elkaar alert op te zijn, zodat het direct voor iedereen een

prettige en veilige plek is om goed te leren en werken.

Volgende week donderdag bent u van harte welkom om zelf

een kijkje te komen nemen in het nieuwe gebouw.

Sint Maartensoptocht en kinderkoor

Op zaterdag 5 november vindt de jaarlijkse Sint Maartensoptocht

(lampionnenoptocht) plaats voor alle leerlingen van de basisschool.

Inmiddels  al geruime tijd een traditie in Leusden.

Meer informatie kunt u hier lezen.

https://drive.google.com/file/d/1meTd9cKAoe8CaYtyAYvxVLnlWkqvMkp-/view?usp=sharing


Voila in Actie-  succesvol afgerond

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!  Vanuit de stichting is er actie opgezet om voldoende

ouderverklaringen te krijgen en het goede nieuws is dat het beoogde doel behaald is. We

gaan daarmee proberen om deze school formeel opnieuw te stichten.

Die andere ouders doen ook maar wat!

Opvoeden en ouderschap. Er zijn meters boeken over geschreven en iedereen heeft wel een

tip voor je hoe iets moet doen. Maar hoe doen we het eigenlijk? Hoe vaak hebben we het

over hoe lastig het soms kan zijn? En hoe houd je je relatie dan óók nog leuk?Vanuit de

gemeente Leusden en diverse andere betrokken partijen wordt deze muzikale

theatervoorstelling georganiseerd over opvoeden en ouderschap. Meer info.

Kennen jullie schoolspot al?

Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van kinderen in het (speciaal)

basisonderwijs. Met veel korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot officiële software,

clouddiensten, hardware en andere ICT-gerelateerde producten bestellen. Zo betalen ouders

bijvoorbeeld maar € 27,00 voor Office 2019 en de upgrade naar Windows 10 is voor ouders

zelfs helemaal gratis. Ook bieden we MacBooks, Chromebooks, iPads en andere tablets en

zelfs smartphones aan met korting. Hoe dat kan? APS IT-diensten (het moederbedrijf van

schoolspot) sluit overeenkomsten met leveranciers. Daarnaast sluit de basisschool van jouw

kind vaak al schoolovereenkomsten inclusief het recht voor thuisgebruik af met verschillende

leveranciers. Hierdoor kun je als ouder (maar ook als leerkracht) profiteren van

onderwijskorting in onze webwinkel. Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis.

Echter checkt schoolspot na aanmelding of je kind inderdaad een leerling is van de

opgegeven basisschool. Klik hier voor meer informatie of ga naar de website om een account

aan te maken.

https://drive.google.com/file/d/1w6Ay3hyzjwyNlP85RkZMjx9YKBMgiPlt/view?usp=sharing
https://www.schoolspot.nl/klantenservice-over-schoolspot
https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling
https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling


Agenda

4 november Nieuwsbrief 6

10 november Kijkmoment nieuwe gebouw

11 november Sint Maarten

12 november Aankomst Sinterklaas

14 november Versieren school + Oudercommissie

15 november juf Gerda jarig

16 november inloopspreekuur Lariks( IKC Groenhouten)

17 november Swim Experience groep 5/6

18 november Nieuwsbrief 7

21 november Start Tevredenheidsonderzoek B&T

22 november Voorlichtingsavond schooladvies en VO voor groep 7 & 8

2 december Nieuwsbrief 8

5 december Sinterklaasviering( hele dag les)

7 december Meester Peter jarig

8 december Swim Experience groep 7/8

16 december Nieuwsbrief 9

19 december MR (20.00 uur)

21 december Kerstviering( vanaf 17.00 uur in de kerk)

23 december laatste schooldag 2022( les tot 12 uur) + Meester Wilbert jarig

26 dec. t/m 6 jan. Kerstvakantie

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn

Directeur Het Kompas


