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Kinderboekenweek Kom erbij! 

De afgelopen weken stonden in het teken van de Kinderboekenweek. Er is op veel verschillende 

manieren en op veel verschillende plekken gelezen. Daar gaat het om!  Lezen is belangrijk voor nu, 

maar ook voor de toekomst!  De afsluiting in de hal met de kinderen en de tentoonstelling in de 

verschillende klassen waren mooie voorbeelden van hoe we samen school willen zijn! Er was 

duidelijk zichtbaar dat alles begint bij jou!  

 

Studiedag 11 oktober 

De studiedag van het team is grotendeels gevuld met samen met de mensen van De Hobbit 

nadenken over het nieuwe gebouw, wat hoort daar bij, waar durf ik over te dromen en hoe kunnen 

we dat gaan doen. De komenden maanden zullen we als beide teams nadenken hoe we als school 

herkenbaar willen zijn in het nieuwe gebouw wat in 2022 wordt opgeleverd. Voor de groepen 1-5 is 

de ochtend ingevuld met overleg over het werken in combinatiegroepen en het afstemmen tussen 

de verschillende groepen. Een intensieve en inspirerende dag! 

 



 

Minecraft Bouwwedstrijd 

Graag sturen we u een berichtje namens de wijkvereniging Leusden ZeT.  

Tijdens de herfstvakantie organiseren we samen met de Bibliotheek Eemland een 

grote Minecraft Bouwwedstrijd en denken dat dit wellicht ook leuk is voor jullie 

leerlingen, zie voor meer info. ' 

  
 
Info-avond gezinsparaplu 

Het is niet gemakkelijk om pleegouder te zijn. De moeilijkheden leiden er vaak toe dat een pleegkind 

niet bij het pleeggezin of in het gezinshuis kan blijven. Dat is verdrietig voor het kind en voor de leden 

van het pleeggezin. Door (deeltijd-) pleegouders tijdig te ondersteunen, kan dit misschien voorkomen 

worden. Op 1 november wordt er een informatieavond verzorgd waar we graag met pleegouders en 

andere belangstellenden willen brainstormen over passende vormen. We nodigen u van harte 

hiervoor uit!  U kunt zich aanmelden bij Henry Koopman. gezinshuis@krachtvanverschil.nl Meer info  

Even voorstellen: 

Ik kom bij jullie kinderen in groep 7 stage lopen en ik wil mij even voorstellen. 

Ik ben Sharon Schoonderbeek, ik ben 27 jaar en ik woon in Leusden. Ik doe de 

opleiding tot docent aan de HU in Utrecht en ik zit nu in mijn derde leerjaar. 

Vorig jaar heb ik stage gelopen op basisschool de Biezen in Hoogland in de 

groepen 3/4 en 8.  Ik kijk er heel erg naar uit om het komende half jaar in deze 

groep mee te lopen, mijn eerste indrukken zijn in ieder geval zeer positief! Ik 

zal het komende half jaar elke keer op dinsdag gaan meedraaien, dus dan 

weten jullie wie dat nieuwe gezicht is in de klas😊Met vriendelijke groet,  

 Sharon Schoonderbeek 

Impala Gym Xperience 

Gymvereniging Impala is een tijd geleden een nieuwe weg ingeslagen en is sterk in ontwikkeling. In 

het kader van deze ontwikkeling en mede door de komst van het nieuwe sportcentrum Buiningpark 

zijn er meer ruimte en kansen gecreëerd om gezond bewegen te stimuleren voor jong en oud. 

Vandaar dat de verenigen de 'Impala Gym Xperience' heeft gelanceerd. 

'De Gym Xperience beoogt een uitbreiding van het sportaanbod voor diverse doelgroepen en is een 

ontdekkingstocht langs de diverse vormen van de gymnastiek en kent vier deelprojecten: sport en 

onderwijs, aangepaste sporten, ouderensport en sport voor jongeren", vertelt voorzitter Daan van 

Westen. 

Van de vier deelprojecten heeft Impala het onderdeel 'sport & onderwijs' uitgewerkt. "Op dit 

moment loopt er een pilot met de basisscholen De Hobbit en Het Kompas. Dit project kun je zien als 

een bijzondere gymnastiekles die in en na schooltijd gegeven kan worden. Er wordt onderzoek 

gedaan naar de behoefte bij basisscholen en een en ander moet gaan leiden naar aanvullende 

mogelijkheden zoals een derde gymuur in het basisonderwijs.'' 

Reden voor dit project is dat het bewegingsonderwijs een steeds grotere rol in de 

bewegingsopvoeding van kinderen wordt. Kinderen bewegen tegenwoordig minder. Daarom is goed 

bewegingsonderwijs belangrijk. 

https://www.leusdenzet.nl/nieuws/minecraft-bouwwedstrijd-in-antares/
https://drive.google.com/file/d/1I5GLwQxH8WHv6js6sT2EYUZRHRjbPzSL/view?usp=sharing


Met de Gym Xperience voor basisscholen probeert Impala ondersteuning te bieden voor de 

klassedocent bij de gymnastieklessen. ''Hierbij werken we samen met derde- en vierdejaars 

studenten van Sportacademie Amersfoort.'' De lessen worden in een periode van 6 tot 8 weken aan 

de basisscholen aangeboden en richten zich voornamelijk op de kennismaking met de diverse 

disciplines van de gymnastiek zoals 'apenkooien', freerunning en bewegen op muziek. Daarnaast zijn 

er meerder projecten voor andere doelgroepen.  

Wij zijn als Kompas blij met het initiatief van Impala en zijn blij met de extra 

ondersteuningsmogelijkheden tijdens de reguliere gymlessen. 

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.  

Agenda 

12 oktober afsluiting Kinderboekenweek + nieuwsbrief 5 

15 oktober Start Leefstijlthema: Praten en luisteren 

17 oktober Snuffeldag groep 8 

18 oktober Creamiddag Techniek 

22-26 oktober herfstvakantie 

2 november nieuwsbrief 6 

7 november schoolfotograaf 

11 november Sint Maarten 

12 november MR 

15 november juf Gerda jarig 

16 november nieuwsbrief 7 

17 november aankomst sinterklaas 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  

Directeur Het Kompas 

 

 

 

 


