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Inleiding 

Op school hebben we regelmatig te maken met overlast van 

hangjongeren. Dan ligt er afval op het plein of peuken enz. Gelukkig 

hebben we ook wel eens te maken met mooie zaken.  

Afgelopen week was dit kunstwerk te bewonderen uit het lokaal van 

groep 4/5. Kinderen/jongeren hadden van takken uit het 

tuingroendepot een schitterende compositie gemaakt op het plek van 

de oude sportzaal De Meent.  

Sinterklaas en Kerst 

De Sinterklaas en Kerst zal dit schooljaar zonder ouders op school gevierd worden. Er zal een beperkt 

aantal ouders meehelpen als vrijwilliger, maar verder worden ouders niet verwacht op het school of 

schoolplein. De versieravond voor Sinterklaas en Kerst zal helemaal worden gedaan door de ouders 

van de Oudercommissie. Het programma zal voor beide vieringen aangepast worden aan de 

Coronamaatregelen. De Sintviering is op vrijdag 4 december  ‘s ochtends ( 8.30-12 uur) en de 

Kerstviering is op 17 december ( 17.00-19.00 uur). Vanuit de commissies voor de vieringen zal er nog 

verder informatie komen.  

Schoolfotograaf 

Vorige week was de schoolfotograaf op school. We 

verwachten dat in de komende week de inlogkaarten op 

school binnen komen. Als de inlogkaarten uitgedeeld zijn 

heeft u 10 dagen de tijd als ouder om in te loggen om van 

de gratis groepsfotoactie te kunnen profiteren. Via Parro 

zullen we hier ook nog een bericht over versturen. 

Alle kinderen lusten fruit en groenten! 

Het is belangrijk om kinderen verschillende soorten fruit en groente te laten proeven. 

Zo maken kinderen kennis met verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen 

pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen! Smaak is dus 

iets wat je kan ontwikkelen. Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen verschillende 

soorten fruit en groente. Ook als kinderen nog niet veel durven te proeven, doen ze in 

de klas lekker mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten. 

Daarom doen we als Kompas mee met het EU schoolfruitprogramma. Meer info  en 

handige tips kunt u lezen in deze ouderbrochure. 

https://drive.google.com/file/d/11vYN8fXctz-FjIB55dSmqU7r2fSszv-Y/view?usp=sharing


Luchtkussen 

In deze Coronatijd hebben we door een flink aantal sponsors weer een nieuw luchtkussen gekregen. 

Het luchtkussen is een bruikleen van de firma PMS. We mogen het verhuren en de opbrengst 

daarvan gebruiken voor de school. Mocht u een luchtkussen voor een schappelijke prijs willen huren 

en de school daarbij ondersteunen, dan kunt u door een mail te sturen naar info@kompasleusden.nl 

verdere afspraken maken. Het luchtkussen zit in een mooie aanhanger met daarop de logo’s van 

deze bedrijven: 

● Zorgboerderij Blommendal 

● Landgoed ISVW 

● Jacco’s ijssalon-cafetaria-catering 

● Bloemendaal Bouw B.V 

● Pannekoekboerderij De Hakhorst 

● Olav Klok Advies brandbeveiliging 

● Heinde & Ver, grenzeloos genieten 

● Mechan Groep 

● Super Fun 

● Dierenkliniek Leusden 

● Central Care, centrale verwarming 

● De Korf Leusden 

● Dak-Renovaties 

● Pon’s automobielbedrijf B.V. 

● Versbakkerij Leusden 

 

Bedankt voor jullie ondersteuning. De kinderen van Het 

Kompas en vele andere kinderen gaan uren speelplezier 

hebben. 

 

 

Gevonden voorwerpen 

In en rond de school blijven er regelmatig allerlei spullen 

liggen. Er zijn veel sporttassen, jassen, sleutels, 

handschoenen, broeken enz.  

De spullen liggen de komende weken op het podium. Via 

deze link kunt u zien wat er allemaal al gevonden is. 

Herkent u iets? Laat uw kind het dan ophalen. 

Begin december zullen we de overgebleven materialen 

gaan afvoeren. 

 

Leerlingenraad 
In de groepen 6/7 & 8 zijn verkiezingen geweest voor de 
leerlingenraad. De volgende kinderen zijn gekozen: 
Joren en Sumeeya, Britt, Max, Daphne en Julia. 
Aanstaande maandag is de eerste bijeenkomst. 
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Herfst  

Het is duidelijk herfstweer. Harde wind, regenbuien en de 

bladeren komen los van de bomen. In de pauzes zijn er 

kinderen regelmatig bezig om de bladeren weer allemaal bij 

elkaar te vegen en af te voeren naar het Tuingroendepot. 

Zo houden we het speelplein veilig en schoon. Ondertussen 

leren kinderen ook samenwerken en delen. Vooral de 

kruiwagen en schep zijn favoriet en daar ontstaan nog wel 

eens wat woorden over. 

Zwerfafval App HelemaalGroen 

Speciaal voor opruimers van zwerfafval is de Nederlandse 

app HelemaalGroen ontwikkeld. Wie deze app gebruikt 

helpt mee om te laten zien waar zwerfafval geraapt is. 

Opgeruimd Leusden roept op de app te gebruiken, om zo 

inzicht te krijgen hoe groen Leusden is. Heb je een route 

gelopen, 

dan kleurt hij groen. Na een maand kleurt de 

route van groen naar oranje en bruin, zo weet 

iedereen dat deze plek weer een opruimrondje 

kan gebruiken. Download de app via Google Play 

of de App Store. Heb je vragen over de installatie 

of het gebruik van de 

app:vraag@opgeruimdleusden.nl 

 

 

AAN in het donker 

Fiets je met fietsverlichting aan, dan verklein je de kans op kleerscheuren. Je valt 

dan namelijk meer op en ook zie jij de weg voor je een stuk beter. Gelukkig gaan 

de meeste fietsers goed zichtbaar over straat. Bijna alle fietsers (95%) vinden het 

gevaarlijk om in het donker geen verlichting aan te hebben. In het donker en bij 

slecht zicht is het dan ook verplicht verlichting te voeren. Het gebruik van losse 

fietslampjes is toegestaan, maar vaste fietsverlichting heeft veel voordelen. Sta jij 

ook AAN? Op deze site ontdek je hoe je meedoet en hoe je anderen helpt veilig 

thuis te komen.  

 

Even voorstellen- juf Meike 

Het Kompas is een opleidingsschool en werkt intensief samen met de Marnix 

Academie.  

Ik ben Meike Janssen en ik ben een eerstejaars student aan de Marnix Academie in 

Utrecht. Ik ben stagiaire in groep 6/7 bij juf Gerda op de donderdag. Ik heb heel veel 

zin om de school en jullie beter te leren kennen! 
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Agenda 

13 november nieuwsbrief 7 

14 november aankomst Sinterklaas 

15 november juf Gerda jarig 

16 november versieravond Sinterklaas( alleen voor OC-leden) 

23 november Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs en schooladvies voor groep 7 & 8 

25 november MR 

27 november nieuwsbrief 8 

4 december Sinterklaas op school ( les tot 12 uur) + nieuwsbrief 9 

7 december meester Peter jarig 

9 december GMR 

17 december Kerstviering ( 17.00-19.00 uur) 

18 december laatste schooldag 2020(tot 12 uur) + nieuwsbrief 10 

21 dec. t/m 1 jan. Kerstvakantie 

23 december meester Wilbert jarig 

 

Met vriendelijke groet, 

Wilbert Koelewijn,  
Directeur Het Kompas 


