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Inleiding

In alle groepen zijn we in deze weken bezig geweest met de voorbereidingen voor het

rapport. In sommige groepen is er hard gewerkt aan de portfolio's en andere groepen hebben

CITO toetsen gemaakt. Leerkrachten zijn bezig om dit allemaal op tijd klaar te krijgen, voor

de tiende februari. Gelukkig komt er nog een studiedag op woensdag 8 februari. Op die dag is

er een dagdeel beschikbaar om de administratie rond het rapport en de toetsen bij te werken

en verwerken. We toetsen namelijk niet alleen voor het rapport, maar ook om ons onderwijs

aan te passen en beter af te stemmen op de kinderen in de groep.

Op de studiedag zullen we daarnaast ook aan de slag gaan met het verbeteren van het

werken in combinatiegroepen en een gemeenschappelijke aanpak in het gebouw op gedrag.

Nieuwe datum Stakeholderanalyse-Tevredenheidsonderzoek

In de vorige nieuwsbrieven heb ik u geïnformeerd over de

stakeholdersanalyse. Door te geringe aanmelding hebben we deze

afspraak moeten annuleren. De nieuwe afspraak staat nu gepland voor

maandagochtend 20 februari van 8.30- 11 uur. 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. 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.

Carnaval

Op vrijdag 17 februari vieren we Carnaval op het Kompas.

Alle kinderen die dat leuk vinden mogen zich dan

verkleden.Je kunt bijvoorbeeld als dier, je favoriete youtuber,

of mooi geschminkt naar school komen.We starten de dag

met een echte optocht. Het lijkt ons leuk als er dit jaar zoveel

mogelijk kinderen meelopen (rondje(s) om de school).Je mag
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meedoen met een versierde skelter/ kar of ander voertuig (bijvoorbeeld een loopfiets,

kruiwagen of kinderwagen).Je kunt je ook mooi verkleden.

Kinderen kunnen individueel, samen of als groep meelopen. Dit mogen ze onderling zelf

afspreken.Alle ouders zijn van harte welkom om iedereen te bewonderen en toe te

juichen.Nadere informatie volgt, maar bedenk alvast of en hoe je wilt meedoen aan de

optocht. Namens de Carnavalscommissie,

juf Caroline, juf Renée, Anja en Isabel

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

Musical4daagse in de Flint

Theater inspireert, bevordert de creativiteit en

zorgt voor vernieuwing. Theater brengt

een lach en een traan en biedt een uitlaatklep voor

boosheid of verdriet.

Ook volgens De Wereldgezondheidsorganisatie

(WHO) is het officieel: het actief of passief

beleven van kunst bevordert de gezondheid.

De Musical4daagse is een uniek project dat

kinderen vanaf zes jaar stimuleert hun

eigen talenten te ontwikkelen. Met iedere groep maken de docenten binnen vier

dagen een musical. Zie jij jezelf daar al staan? Kriebels in je buik… Nog 1 minuut en dan sta

jij op het toneel in de spotlights. Het publiek kijkt naar je en het is muisstil… En dan, het

applaus… Het lijkt wel magisch. Meer info.

Agenda

27 januari Nieuwsbrief 11

31 jan/1 feb. Adviesgesprekken groep 8

1 februari MR

3 februari herdenking Stirling Monument

6 februari Juf Liselotte jarig

8 februari Studiedag ( geen les)

9 februari Swim Experience groep 4/5

https://drive.google.com/file/d/11GRVpHu7FAkQsxlBsSiTF7UHLDbSz8YQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ROLDXNHO9BYnr3Q0hQqWEYwSXRQllY1D/view?usp=sharing


10 februari Nieuwsbrief 11 + rapport mee

14 februari Juf Franca jarig

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

17 februari Carnaval

20 februari Stakeholderanalyse Tevredenheidsonderzoek

27 feb. t/m 3 maart Voorjaarsvakantie

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn Directeur Het Kompas


