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Inleiding

We zijn inmiddels twee en een halve week op weg in ons prachtige IKC Groenhouten.

Dat waarvan we droomden, en hoopten dat het zou worden, lijkt in grote lijnen ook door

ieder nu zo ervaren te worden. Daar zijn we heel blij mee!

Natuurlijk zijn er een aantal dingen die moeten wennen. Dat waar we tegenaan lopen wat

anders kan, pakken we zeker op. Denk aan de kapstokken boven….iets méér zou fijn zijn!

Hier en daar een lekkage of niet goed werkende verlichting…..het zijn zaken die passen bij

een start in een nieuw gebouw.

Maar wat zijn we vooral blij met de opmerkingen die we horen, de blije gezichten die we

dagelijks zien en de mooie ruimtes waarin we verblijven. Inderdaad zijn deze wat opener dan

hiervoor. Desondanks heerst er een geweldig binnenklimaat waarin kinderen rekening met

elkaar houden en er heerlijk gewerkt en gespeeld wordt overal.

Ook tijdens het Open Huis vorige week, druk bezocht door buurtbewoners en ouders, voerden

we mooie gesprekken en kregen we geweldige vragen en opmerkingen. Dank voor de

geweldige opkomst die dag!

Tevredenheidsonderzoek

Aanstaande. maandag ontvangt u via de mail de tweejaarlijkse Voila brede

tevredenheidsenquête. De tevredenheidsenquête is tot stand gekomen in samenwerking met

onderzoeksbureau B & T.

Voor ons als scholen een waardevol onderzoek. Wij horen daarmee van medewerkers,

leerlingen en u als ouders terug hoe ons onderwijs en alles wat daarbij hoort door ieder

wordt ervaren. Waar we trots op mogen zijn, en waar we nog wat te doen hebben.

Daarom vragen we u, de enquête echt in te vullen. Alle bevindingen helpen ons verder door te

ontwikkelen!

Mocht u geen link voor dit onderzoek ontvangen hebben volgende week, dan horen we dat

graag!

In de mail van het onderzoeksbureau zal ook staan, wat de periode is waarbinnen de enquête

ingevuld kan worden.

Nu al veel dank voor de aandacht die u eraan gaat besteden en het terugsturen ervan!



Pr8klas en Kr8klas  van Voila

Jaarlijks zitten er aardig wat kinderen in groep 8 van de

Leusdense/Achterveldse basisscholen. Sommige van deze

kinderen hebben iets extra’s nodig dat lastig te organiseren valt op de basisschool. Hoe mooi

is het om in deze situaties als basisschool samen te werken met de middelbare scholen. Zo’n

samenwerking levert behalve iets voor de kinderen, ook veel op voor beide

onderwijssectoren: leren van elkaar! Speciaal voor kinderen uit groep 8 heeft Voila de

Pr8-klas en de Kr8-klas ontwikkeld. Vanuit Het Kompas is er veel ontwikkeld voor de hele

stichting op dit gebied.

De Pr8klas

Al enkele jaren biedt Voila aan de kinderen van groep 8 de mogelijkheid om deel te nemen

aan de pr8klas. Dit is een initiatief bedoeld voor kinderen die een pre-advies VMBO-B of

VMBO-K hebben. Tussen de herfstvakantie en de meivakantie gaan we met deze kinderen

onder begeleiding van een mentor naar het Element in Amersfoort. We werken daar vooral

aan praktische vaardigheden en steken hiermee in op het praktisch talent van deze kinderen.

Op het Element krijgen de kinderen techniek, horeca en bakkerij, zorg en welzijn, sport en

spel, diensten en producten, muziek en beeldende vorming. Daarnaast werken de kinderen

onder begeleiding van een mentor aan een portfolio. De begeleiding van deze mentor is erop

gericht het zelfvertrouwen van de kinderen te vergroten en de schoolmotivatie  te verhogen.

Naast dit inhoudelijk deel maken de kinderen ook kennis met een VO-school en alles wat

daarbij hoort. Doordat de Pr8klas wekelijks bij elkaar komt ontstaan er vaak vriendschappen

tussen de kinderen en leren kinderen eventueel toekomstige klasgenoten kennen.

Voor meer informatie: pr8klas@voilaleusden.nl

De Kr8klas

De Kr8klas is een nieuw initiatief en een doorontwikkeling van de Masterclass. Dit initiatief is

bedoeld voor kinderen uit groep 8 die gebaat zijn bij uitdaging op cognitief vlak. Tussen de

herfstvakantie en de zomervakantie gaan deze kinderen onder begeleiding van een mentor

naar het Corderius-college in Amersfoort. Daar krijgen de kinderen vakken aangeboden waar

de diepte in gegaan wordt en waarmee de kinderen echt tot leren komen. De vakken die

aangeboden worden zijn oa Filosofie, een vreemde taal, science, wiskunde. De begeleiding

van de mentor is onder andere gericht op omgaan met een leerkuil en het ontwikkelen van

executieve functies. Naast dit inhoudelijke deel maken de kinderen ook kennis met een

VO-school en alles wat daarbij hoort. Doordat de Kr8klas wekelijks bij elkaar komt en de

kinderen overeenkomstige behoeftes hebben,  kunnen  nieuwe vriendschappen ontstaan en

leren kinderen eventueel toekomstige klasgenoten kennen.

De Kr8klas is voor dit jaar ingezet als een pilot voor Voila en het Corderius.

Voor meer informatie: kr8klas@voilaleusden.nl

mailto:pr8klas@voilaleusden.nl


Nieuw: ontdek de Smaakwereld voor thuis

De Smaakwereld is een interactieve klikplaat met

verschillende thema’s zoals de boerderij, de moestuin en de

keuken.

Bij elk thema zijn er proefjes, speurtochten, recepten en

spelletjes waarmee kinderen thuis met hun

ouders/verzorgers aan de slag kunnen. Want naast de

aandacht voor voeding op school is het ook goed om thuis

met dit thema aan de slag te gaan. Meer informatie

Agenda

18 november Nieuwsbrief 7

21 november Start Tevredenheidsonderzoek B&T

22 november Voorlichtingsavond schooladvies en VO voor groep 7 & 8

1 december Swim Experience groep 4/5 + Officiële opening IKC Groenhouten

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

https://www.smaaklessen.nl/nl/smaaklessen/ons-aanbod/smaakwereld.htm

