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Inleiding

De eerste maanden in het nieuwe gebouw van IKC Groenhouten zitten erop. Het is een hele

klus geweest om er te komen, maar nu we er eenmaal inzitten zien we heel goed terug waar

we de afgelopen jaren van aan het dromen zijn geweest.

Het gebouw voelt als een heerlijk zittende jas. De open ruimtes waar we voor gekozen

hebben werken zoals we het bedacht hebben. Er is namelijk qua akoestiek en zichtlijnen van

tevoren goed nagedacht. Hiermee is het voor kinderen makkelijker om goed samen te kunnen

werken op verschillende plekken, daardoor zitten kinderen niet meer de hele tijd in hetzelfde

lokaal op dezelfde plek. De collega’s werken daarnaast intensiever met elkaar samen,

waardoor we allemaal betrokken zijn bij het onderwijs voor alle kinderen van de bouw.

Aan de andere kant zijn er kleine kinderziektes in het nieuwe gebouw, zo is bijv de

temperatuur nog niet helemaal op orde( soms te warm en soms te koud) en is het nog wat

zoeken naar voldoende kapstok ruimte.

In ieder geval is het een goed gebouw waarin we de komende jaren (40?!) goed onderwijs

kunnen gaan geven!

Kerstviering

Aanstaande woensdag vieren wij met z'n alle

Kerst op school. Hierbij nog even het

programma:

16:00-18:00 brengen van gerechten op school

(eigen lokaal). Op school hebben we niet de

mogelijkheid om dingen op te kunnen warmen.

17.00u start kerstviering in de Sint Jozefkerk

(Hamersveldseweg 51) voor kinderen én ouders (inloop vanaf 16.45u). Let op: hou er

rekening mee dat het koud is in de kerk!

17:45u we lopen terug naar school (kinderen met hun eigen klas, liefst geen fietsen mee) De

kinderen krijgen een lichtje van de Oudercommissie.

18.15u kinderen hebben met elkaar in de klassen een kerstdiner in buffetvorm en

tegelijkertijd ouders hebben met elkaar in de school een gezellig samenzijn in de

kinderkeuken.

19.00u einde



Bij de dienst in de kerk zijn opa en oma natuurlijk ook van harte welkom.

Tijdens het teruglopen naar school willen wij zo min mogelijk fietsen in de rij hebben.

De kinderen lopen zoveel mogelijk in hun eigen groep, met eigen leerkracht, terug naar

school.

Tijdens het Kerstdiner op school krijgen de kinderen van ons bord en bestek. Hiervoor zoeken

wij wel twee ouders per klas die deze willen afwassen.

Het thema van dit jaar is "delen". Hiervoor is de onderbouw bezig met het knutselen van

lichtjes om met iemand te delen. Voor de bovenbouw willen we u iets vragen om mee te

geven voor de voedselbank, denk hierbij aan houdbare producten. Deze kunnen worden

meegegeven aan uw kind. Deze spullen gaan pas in januari aan de voedselbank worden

gegeven. We hopen op een mooie viering met elkaar!

Kerstcommissie Het Kompas ( Isabelle, Ilona, Priscilla, meester Jasper en meester Wilbert)

Tevredenheidsonderzoek B & T

In de afgelopen weken hebben leerlingen,

ouders en teamleden van Het Kompas de

gelegenheid gehad om een

tevredenheidsonderzoek in te vullen van B & T.

Naar aanleiding van dit onderzoek organiseren

wij op dinsdagmiddag 24 januari in de middag

een  zogenoemde stakeholderanalyses. Tijdens

zo’n bijeenkomst bekijken en bespreken (een

afvaardiging van) schoolleiding, medewerkers

en ouders de schoolresultaten, onder leiding

van een adviseur van B&T. Na gezamenlijke duiding van de resultaten inventariseren de

betrokkenen de inzichten om vervolgens tot gerichte actiepunten te komen.Het zou mooi zijn

als we uit elke groep een vertegenwoordiger  aanwezig hebben.

Mocht u interesse hebben, stuur dan even een mail, met vermelding van groep en naam

leerling naar de MR ( mr@kompasleusden.nl)

Mochten er vragen zijn, dan kunt u bij de directeur aankloppen.

mailto:mr@kompasleusden.nl


Breed gesprek governance (mede)zeggenschap

Het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de (mede)zeggenschap van schoolleiders,

leraren, ouders en leerlingen is één van de ambities van het kabinet. Het ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zet daarom een onderzoek uit naar governance en

(mede)zeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs. Dat doen we door met elkaar een

breed gesprek te voeren over de rollen en verantwoordelijkheden in en om de school. Daar

hebben we jouw hulp bij nodig! Doe mee en deel jouw ervaring. Meer info.

We kijken terug op een enerverend jaar met de verhuizing en de start in het nieuwe

gebouw. Het is wel echt een jaar om  dankbaar voor te zijn.

We hebben als team geprobeerd om uw kind te laten voelen; ‘alles begint bij jou en jij bent

precies goed’ Misschien ging het soms wel eens mis of ging het niet zoals u verwacht had,

maar toch willen wij u bedanken voor het vertrouwen in de school, uw betrokkenheid en

inzet.

We doen het SAMEN! Ook in het nieuwe jaar willen en wij op deze manier school zijn!

Het Kompasteam wenst iedereen een gezegende Kerst en een liefdevol 2023 toe!

Agenda

20 december Nieuwsbrief 9 ipv 16 december

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

9 januari eerste schooldag 2023 + start Leefstijl thema: Ik vertrouw op mij

13 januari Nieuwsbrief 10

26 januari Swim Experience groep ⅚

27 januari Nieuwsbrief 11

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn

Directeur Het Kompas

https://drive.google.com/file/d/1hWOrXhECKfZXsVclvqlVSDb-h5ZWCKeE/view?usp=sharing



