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Inleiding  

Nog maar gauw een foto genomen, 

voordat er niks meer staat. Maandag zijn 

ze begonnen met de sloop en nu (vrijdag) 

is de jongenskleedkamer nog zichtbaar, de 

rest is historie.  

Op ongeveer deze plek  wordt straks weer 

een nieuw  stukje historie gebouwd. Ons 

nieuwe schoolgebouw. In verschillende 

groepen en samenstellingen zijn wij, 

samen met onze oude en nieuwe buren, 

bezig om er iets moois van te maken.  

Pasen 

Op donderdag 18 april vieren wij op het Kompas Pasen. ’s Ochtends is er een crea-ochtend en 

aansluitend is er een high-tea-paaslunch. 

Begin volgende week krijgt u via Parro meer informatie vanuit de Paascommissie. 

 

Groep 8 

De kinderen van groep 8 hebben de keuzes alweer gemaakt voor hun vervolgschool. Hier gaan ze 

naar toe: 

Corderius College: 9 

Nieuwe Eemland: 5 

Amersfoortse Berg: 3 

Amsfort College: 1 

Vathorst College:1 

Farel: 1 

Hooghe Landt: 1 

Muurhuizen: 3 



Atrium: 1 

Guido de Bres: 2 

Wellant College: 1 

 

Dunya ( groep 8) in de Leusder Krant 

 

 

Schoolreis 

Waar wij naar toe gaan blijft nog even een verrassing. Een hint: de onderbouw gaat ongeveer 30 

kilometer van school vandaan en de bovenbouw 100 kilometer. 

 

Nieuwe MR voorzitter 

Hallo allemaal, mijn naam is Jessica Kerkhof en sinds half 

februari neem ik deel aan de medezeggenschapsraad. Omdat 

mijn zoon Dean van 5 jaar op Het Kompas zit en mijn dochters 

Yara en Lucy vanaf volgend jaar naar Het Kompas zullen gaan, 

leek het mij leuk om wat meer betrokken te zijn bij hun school. 

Ik zal de rol van voorzitter op mij nemen in de 

medezeggenschapsraad, iets wat mij wel ligt. Wanneer er iets 

speelt wat je graag wilt bespreken, spreek me dan gerust aan 

of mail naar ...... . 

 

Podoloog 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Je loopt ermee, je staat erop, ze zorgen voor je evenwicht. Toch 

denken veel mensen er niet vaak over na: je voeten. 

Voeten hebben een zeer belangrijke functie en wij willen graag 

voetklachten voorkomen. Stichting Voila wil graag staan voor een 

vitale stichting. Ze willen graag dat hun scholen vallen onder 

“gezonde” scholen. 

Daarbij kom ik naar voren. Vaak trachten podologen voetklachten te 

behandelen, maar nog liever voorkomen we deze. Vandaar dat het 

volgende met Het Kompas is afgesproken: maandag zal ik schoeisel 

komen beoordelen. Om u hierin zoveel mogelijk te steunen en 



omdat het belangrijk is dat schoenen tegen elkaar in worden gedragen verzoek ik u om twee 

verschillende schoenen aan te (laten) trekken bij uw kind(eren). Tijdens schooltijd beoordeel ik het 

schoeisel en geef ik tips aan de kinderen over hoe ze het beste kunnen staan en waar ze op moeten 

letten bij het kopen van goede schoenen. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en wij staan graag voor u klaar. Wij plaatsen uw kind op hun 

voetstuk! 

Met vriendelijke groet, 

Dr. I.A Pril 

 

In het kader hiervan en om de creatieve talenten van de kinderen te toetsen,  wordt er in de groepen 

6 tot en met 8 maandag de gym CITO afgenomen. 

 

Palmpasenstokken maken  

Op zaterdagmiddag 6 april kun je samen met je kind in het 

scholengebouw Atlas een Palmpasenstok maken. Daarna gaan jullie 

samen op ontdekkingstocht in het verhaal van een Koning op een Ezel. 

Natuurlijk zingen we ook liedjes van Palmpasen. Je hoeft niet te koken, 

want we sluiten de middag af met samen eten. De organisatie ligt in 

handen van POW WOW, een initiatief van de kerken in Leusden. Tijd: 

16.30 - 18.30 uur. Ben je van plan te komen? Aanmelden: 

powwowleusden@gmail.com  Meer info: 

facebook.com/powwowleusden  

 

Jennifer van Dijk van Rijkswaterstaat afdeling Afval Circulair 

Mijn naam is Jennifer van Dijk en ik ben werkzaam bij Rijkswaterstaat afdeling Afval Circulair. Wij zijn 

bezig om afvalscheiding- en educatie op PO scholen in beeld te brengen, en hiervoor willen we ook 

meer inzicht krijgen in de samenstelling van en de hoeveelheid afval die vrijkomt. Het betreft zowel 

restafval als de afvalstromen die de scholen al gescheiden inzamelen. Uw school is een van de negen 

scholen die hieraan mee heeft gewerkt. Daar was ik erg blij mee! 

 

Over dit onderzoek en de resultaten hebben wij een kort algemeen artikel op onze website geplaatst: 

https://vangbuitenshuis.nl/branches-0/onderwijs/praktijkvoorbeelden/onbekend-maakt/ 

 
Op onze onderwijspagina kunt u meer voorbeelden en informatie vinden over afvalscheiden en 
afvalpreventie: https://vangbuitenshuis.nl/branches-0/onderwijs/ 

 

 

Typecursus 

Inmiddels zijn er voldoende (13) aanmeldingen binnengekomen om de cursus Computertypen van 
start te laten gaan. 

De cursus gaat op dinsdag 2 april 2019 beginnen. Cursustijden 15.15 -16.15 uur. 

De ouders zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de start. 

Het is nog mogelijk om aan te melden.  

http://facebook.com/powwowleusden
https://vangbuitenshuis.nl/branches-0/onderwijs/praktijkvoorbeelden/onbekend-maakt/
https://vangbuitenshuis.nl/branches-0/onderwijs/


De docent zal ongeveer een kwartier voor aanvang van de les aanwezig zijn. 

Ik hoop u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Shirley du Breuil 

BTA 

Kosmonaut 6b 

3824 MK  AMERSFOORT 

Tel. 033 25 86 609 

www.typeapp.nl 

administratie@typeapp.nl 

TypeApp is een product van Basic Typewriting 

 

Blijf in de meivakantie lekker actief met Sportivun! 

Sportivun organiseert het Multi-sport dagkamp voor de leeftijd 4 t/m 10 jaar het kampen zijn van 23 
t/m 26 april voor de kleinere onder ons is er het BOBO vakantiedagen dit is voor een leeftijd van 3 
t/m 6 jaar en is van 24 t/m 26 april. De sportdag vindt plaats op 31 mei. De locatie is voor alle drie 
hetzelfde, bij Sporthal Antares. 

Blijf jij ook bewegen in jouw meivakantie? 

  
Tijdens deze sportdag doe je alleen maar gave dingen, zoals knotshockey, bunkertrefbal, handbal en 
bubbelvoetbal. Er is zelfs een springkussen. Iedereen tussen de 4 en 10 jaar oud is welkom op de 
sportdag. Het begint om 10:00 en eindigt om 15:00. 
  
Bij de Multi-sport dagkampen ben je 4 dagen lang bezig met allerlei sporten en spelen. We laten je 
kennis maken met allerlei toffe sporten en spellen. Elke dag heeft zo zijn eigen thema, zo hebben we 
een FUN dag waarbij we het james bond spel spelen en het paintball spel spelen. De dagen beginnen 
allemaal om 9.00 en eindigt om 17.00 uur, je kunt hierdoor gewoon thuis slapen. 
  
De BOBO vakantiedagen zijn voor de kleineren onder ons en tijdens deze dagen zijn we vooral bezig 
met spelletjes en puzzels. De vakantiedagen zijn in samenwerking met het tijdschrift BOBO. Ook bij 
deze kampdagen werken we in verschillende thema’s. Zo vieren ze de verjaardag van BOBO en 
kunnen ze door middel van opdrachten ingrediënten verdienen waar ze aan het eind van de middag 
cup cakes van gaan maken. 

  

Meer informatie over de sportdag en de sportkampen? Kijk gerust op onze website:  

www.sportkampenvansportivun.nl/leusden 

 
 

 

 

 

 

http://www.typeapp.nl/
http://www.sportkampenvansportivun.nl/leusden


Agenda 

1 april Start Leefstijl Thema: Allemaal anders, iedereen gelijk 

4 april verkeersexamen groep 7 

12 april Koningsspelen, nieuwsbrief 16 

16 & 17 april eindtoets groep 8 CITO 

18 april Paasviering 

19 april t/m 3 mei Meivakantie 

7 mei juf Tineke jarig 

10 mei juf Renée jarig, nieuwsbrief 17  

21 mei schoolreis groep 1 tot en met 7 

24 mei nieuwsbrief 18 

29 mei juf Myet jarig, talentenjacht 

30 mei Hemelvaartsdag 

31 mei vrij 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Gerda Luijs 
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