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Kinderboekenweek Kom erbij! 

Op dinsdag 2 oktober openen we de 

kinderboekenweek met alle kinderen 

in de hal, met boeken, toneel, zang 

en dans. Tijdens de 

Kinderboekenweek staan er allerlei 

activiteiten gepland waarbij 

vriendschap en boeken centraal 

staan. 

Op vrijdag 12 oktober sluiten we de 

week feestelijk af. Eerst met de 

kinderen in de hal, waarbij de 

winnaars van een stelopdracht hun 

verhaal mogen voorlezen. Vanaf 

13:50 uur zijn ouders van harte 

welkom om de tentoonstelling in alle groepen te bekijken. Kom erbij! 

studiedag OB en BB 11 oktober 

Op donderdag 11 oktober is er een studiedag. De leerlingen van de groepen 1-5 hebben de hele dag 

geen les. De leerlingen van de groepen 6-8 hebben tot 12 uur les.  Het middagprogramma is samen 

met het team van De Hobbit. Hierin zal het nieuwe gebouw centraal staan. Het nieuwe gebouw zal in 

de zomervakantie 2022 worden opgeleverd. Dat lijkt nog ver weg, maar het is nu al nodig om goede 

plannen te maken. In de ochtend zullen de leerkrachten van de Onderbouw overleg hebben over het 

werken met de verschillende groepen.  

Schoolshirts- sponsor gezocht! 

Als school zijn we bezig met het uitzoeken van nieuwe schoolshirts. Waarschijnlijk gaan de shirts van 

de kinderen heel erg lijken op datgene wat we nu hebben. Voor de begeleiders komen er 

waarschijnlijk overgooiers. Op de achterkant is er in ieder geval plaats voor 1 sponsor. Een naam/logo 

in beeld op zo’n tweehonderd plaatsen, verdeeld over het jaar is natuurlijk best interessant!l Kent u 

iemand die daar wel interesse in heeft of bent u zelf eigenaar van een bedrijf, neem dan even op 

korte termijn contact op met de directeur.  



Scholen tijdens Leusdenfit week  1-12 oktober 2018 

Tijdens de LeusdenFit week vinden er allemaal leuke, gezonde en sportieve 

activiteiten plaats op kinderopvangcentra, scholen, beweeggroepen, 

verzorgingstehuizen, sportverenigingen en het bedrijfsleven. 

Zo is er op woensdag 1 oktober ochtendgymnastiek op het plein voor alle 

kinderen/ouders/verzorgers. en natuurlijk voor leerkrachten! 

 

 

 

klusochtend 6 oktober 
Zaterdagochtend 6 oktober is de eerste klusochtend 
van dit schooljaar.  
Vanaf 8.50 uur staat de koffie en  thee klaar.  Samen 
gaan we een paar uur aan de slag om de school en het 
schoolplein nog mooier te maken.  
Meehelpen op de klusochtend is  een mooie manier 
om samen met uw kind(eren) de school te helpen. 
Een gedeelte van de ochtend meehelpen is ook een 
prima optie om een steentje bij te dragen.  
Opgeven kan via de Parro-agenda. De ochtend wordt 
afgesloten om half twaalf. 
 
 

 

 

 

 

AVG- toestemming al ingevuld?? 

Privacy is een belangrijk recht!  We willen daar als school zorgvuldig mee 

omgaan. Wilt u er voor zorgen dat u de privacytoestemming voor uw kind bij 

ons goed bekend zijn.  Ondertussen heeft ruim 76% van de ouders dit al 

gedaan. Dat zijn al heel veel ouders, maar we hebben toestemming nodig van 

alle ouders. Van de kinderen van wie er geen toestemming bekend is, 

kunnen/mogen we dan geen beeldmateriaal maken. Het  maken van foto’s 

zal daardoor zoveel extra werk opleveren, dat er mogelijk steeds minder 

foto’s gaan komen.  

 Dat kan door dit per leerling aan te geven: 

https://goo.gl/forms/4J53P6gi8Kj8hpSy1 

Het Kompas werkt samen met Lariks 

Net als vorig schooljaar zal ik, Hanneke Verweij, regelmatig aanwezig zijn in het Kompas. Ik ben tot de 

kerstvakantie elke woensdag van 8.00 tot 9.00 uur te vinden in de centrale hal. De Hobbit en Lariks 

vinden het belangrijk om samen te werken voor alle kinderen en hun ouders in Leusden. Als u een 

vraag heeft over het welzijn en/of de ontwikkeling van uw kind of over uw eigen welzijn, kom gerust 

langs. Ik luister graag naar uw verhaal en samen bespreken we of we een vervolgstap zetten en zo ja, 

welke.  

https://goo.gl/forms/4J53P6gi8Kj8hpSy1


Alles kan besproken worden; samen brengen we de situatie in kaart en zoeken naar mogelijkheden. 

Voorbeelden van situaties die besproken kunnen worden, zijn: uw kind kan zich niet goed 

concentreren, uw kind heeft moeite met omgaan met leeftijdsgenoten, er is geen geld om uw kind te 

laten sporten en ook, de relatie met uw partner loopt stroef of de zorg voor uw kind, zieke ouder(s) 

en uw werk, maakt dat u even niet meer weet wat te doen. 

Zoals u wellicht weet werk ik als consulent bij Lariks (voorheen Larikslaan2). Mijn werk bestaat 

grotendeels uit het voeren van gesprekken met ouders van kinderen tot 18 jaar. In sommige gevallen 

bied ik hen zelf ondersteuning en in andere gevallen zoeken we samen naar een zorgprofessional die 

ouders en/of kind(eren) verder kan ondersteunen. Van oorsprong ben ik algemeen maatschappelijk 

werker, ik heb voorheen als schoolmaatschappelijk werker gewerkt en ben in Leusden vanuit de zorg 

betrokken bij Passend Onderwijs. 

  

Kortom; zou u het fijn vinden als een onafhankelijk iemand meedenkt met uw vraag, kom langs op 

woensdagochtend! 

  

Als u meer wilt weten over wat Lariks allemaal doet en hoe wij werken, neem eens een kijkje op 

www.sociaalplein-leusden.nl. U kunt ons ook volgen op facebook. En in de app ‘Leusdenleeft’ kunt u 

zien wat er allemaal te doen is in Leusden. Vriendelijke groet,  

 Hanneke Verweij 

De schat van de pelgrim 

Zondag 14 oktober a.s. komen jongeren en ouderen weer samen om voor de 8e maal de Lucasdag te 

vieren. We verwachten weer een grote opkomst. Deze Lucasdag staat deze keer in het teken van het 

pelgrimeren. Het thema luidt dan ook: “ Pelgrimstocht van de mensen “ Na de viering is er koffie en 

thee en genieten we van een heerlijke lunch.De kinderen trakteren we ook dit jaar op een portie 

poffertjes en limonade. Na de lunch is er voor de kinderen een poppentheater. De titel van het stuk 

luidt: “De schat van de pelgrim”.  
 St. Jozefkerk 

  

http://www.sociaalplein-leusden.nl/
https://drive.google.com/file/d/1aINKPtsNLKbmeX-f6ncMOp9f9RPVBSiZ/view?usp=sharing


Kerk & schooldienst“Spiegeltje, Spiegeltje” 

Op zondag 30 september is er een Kerk & schooldienst in de Jozefkerk. Het thema is: ‘Spiegeltje, 

Spiegeltje” Kom verkleed over de rode loper naar de kerk, als prins(es), als koning(in), 

hofdame/-heer, in feestelijke kleding of gewoon als jezelf. 

9.00u*: De Rossenberg, Kla4 en De Brink  

10.30u*: De Holm, Loysder Hoek en Het Kompas en de overige scholen uit Leusden. 

De kinderen hebben mooie werkstukken gemaakt en enkele kinderen doen een toneelstukje in de 

kerk. Meer info 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ax01MkwTfThLRN6lGpwz3xhbgMucuHjb/view?usp=sharing


Nieuw op school 

In de maanden september en oktober starten er weer nieuwe kinderen in groep 

1-2. Welkom op Het Kompas: Damon Jamanica, Levi Rus en Saar Schevers.  

Veel plezier bij juf Franca en juf Renée en alle andere meesters en juffen. 

Agenda 

28 september nieuwsbrief 4 

30 september kerk & schooldienst in de Jozefkerk 

2 oktober Opening Kinderboekenweek 

3 oktober ochtendgymnastiek op het schoolplein( Leusden Fit) 

6 oktober klusochtend (9.00-11.30 uur) 

11 oktober Studiedag* (groep 1-5 hele dag & groep 6-8 vanaf 12 uur geen les) 

12 oktober Afsluiting Kinderboekenweek( tentoonstelling open vanaf 13.50 uur) 

12 oktober nieuwsbrief 5 

15 oktober Start Leefstijlthema: Praten en luisteren 

17 oktober Snuffeldag groep 8 

18 oktober Creamiddag 

22-26 oktober herfstvakantie 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  

Directeur Het Kompas 

 


