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Inleiding

Alle groepen zijn na de Kerstvakantie weer lekker gestart. Helaas hadden we een aantal

afwezige collega’s, maar gelukkig hebben we dankzij de grote flexibiliteit van verschillende

collega’s de lessen gewoon door kunnen laten gaan. Door de open ruimtes die er zijn, is er

veel meer afstemming tussen de verschillende collega’s. Daardoor is het makkelijker om in

dezelfde lijn met elkaar door te gaan, als er een ( bekende)vervanger aanwezig is.

Team

Juf Caroline is zwanger en zal begin maart met zwangerschapsverlof gaan. Vanaf dat

moment zullen er wat wijzigingen zijn in de groepsbezetting. Gelukkig hebben we het

formatieplaatje weer compleet kunnen maken.

Groep 5/6 gaat vanaf dat moment les krijgen van juf Gerda( 3 dagen ) en juf Renée( 2

dagen).

Groep 7/8 gaat vanaf dat moment les krijgen van de dan net afgestudeerde meester Jasper

en juf Liselotte. Meester Jasper zal als als startende leerkracht begeleiding krijgen van een

coach. Zo zorgen we dat de startende leerkracht  goed en met plezier kan blijven werken

binnen Voila.

Reminder vrijwillige Ouderbijdrage

Begin dit jaar zijn alle ouders/verzorgers gevraagd bij te dragen aan de vrijwillige

ouderbijdrage. Zoals gezegd is de gevraagde bijdrage vrijwillig. Maar zonder deze bijdrage

kunnen de extra activiteiten niet plaatsvinden. Juist deze activiteiten maakt het naar school

gaan voor de kinderen op het Kompas speciaal en extra leuk. Mocht je de bijdrage voldaan

hebben? Dank daarvoor!

Mocht het bericht aan jouw aandacht zijn ontsnapt, het bedrag voldoen kan alsnog via

onderstaande info en QR code. Twijfel je of je betaald hebt? Stuur dan een mailtje naar

penningmeesterkompas@gmail.com.

Penningmeester OC ( Laura- moeder van Boris uit 2/3)

https://drive.google.com/file/d/13vS4qrxqzVJfqrd4JYLMfvf5RJ9uiolZ/view?usp=sharing
mailto:penningmeesterkompas@gmail.com


Reminder - Stakeholderanalyse-Tevredenheidsonderzoek

Eind vorig kalenderjaar is het tevredenheidsonderzoek ingevuld.

Naar aanleiding van dit onderzoek organiseren wij op dinsdagmiddag

24 januari in de middag een  zogenoemde stakeholderanalyse. Tijdens

zo’n bijeenkomst bekijken en bespreken (een afvaardiging van)

schoolleiding, medewerkers en ouders de schoolresultaten, onder

leiding van een adviseur van B&T/Voila.

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.

Stirling monument

Dit jaar is het op 3 februari 80 jaar geleden dat bij de spoordijk een Stirling bommenwerper

na een luchtgevecht neerstortte. Alle acht inzittenden kwamen daarbij om het leven. Vijf jaar

geleden heeft de Historische Kring Leusden op de bewuste locatie een gedenkteken opgericht.

We nodigen u uit om op vrijdag 3 februari 2023 bij de herdenking aanwezig te zijn.  Het

Kompas heeft al een aantal jaren een rol bij deze herdenking bij het Stirlingmonument. Groep

7/8 zal een bijdrage leveren. Uitnodiging herdenking Stirling monument 3-2-2023.pdf

Opruimochtend 14 januari, doe je mee?

Zaterdagochtend 14 januari nodigen wij je uit voor een

rondje zwerfafval opruimen. Hoe? Door mee te lopen in

diverse buitengebieden en gebieden rondom het centrum

van Leusden. Of door in je eigen wijk aan de slag te

gaan.Een goed begin van je weekend en zo help je actief

mee om Leusden weer een stukje schoner te maken. We

starten de opruimochtend bij De Groene Belevenis

(Hamersveldseweg 107) om 9:00 uur. Veiligheidshesjes en

afvalgrijpers zijn aanwezig voor iedereen.  Meer info en

aanmelden:www.opgeruimdleusden.nl/opruimochtenden

Scholen in de Kunst

Dit voorjaar gaan er diverse groepslessen voor kinderen van start op de

Scholen in de Kunstlocatie aan de Eikenlaan 1 in Leusden.

Van Muziek op schoot voor de allerkleinsten, tot Musicalles voor leerlingen

van groep 3 t/m 8. Meer info:Scholen in de Kunst Leusden | Scholen in de

Kunst Van harte aanbevolen!

https://drive.google.com/file/d/11GRVpHu7FAkQsxlBsSiTF7UHLDbSz8YQ/view?usp=sharing
mailto:mr@kompasleusden.nl
https://opgeruimdleusden.us11.list-manage.com/track/click?u=f32284f966f77895e05319003&id=2484b542f3&e=6eb93cbcec
https://scholenindekunst.nl/locaties/scholen-in-de-kunst-leusden/
https://scholenindekunst.nl/locaties/scholen-in-de-kunst-leusden/


Agenda

13 januari Nieuwsbrief 10

24 januari Stakeholdersanalyse

tevredenheidsonderzoek

26 januari Swim Experience groep 5/ 6

27 januari Nieuwsbrief 11

31 jan/1 feb. Adviesgesprekken groep 8

3 februari herdenking Stirling Monument

6 februari Juf Liselotte jarig

8 februari Studiedag ( geen les)

9 februari Swim Experience groep ⅘

10 februari Nieuwsbrief 11 + rapport mee

14 februari Juf Franca jarig

16 februari Juf Gaby jarig + Swim Experience groep 7/8

17 februari Carnaval

27 feb. t/m 3 maart Voorjaarsvakantie

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn Directeur Het Kompas


