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Inleiding

De meivakantie is begonnen. Een moment om weer even de dag te vullen met andere activiteiten. De

meivakantie is met Koningsdag, bevrijdingsdag en Dodenherdenking ook een vakantie met

verschillende mijlpalen, bij uitstek iets om met het gezin te beleven.

Hopelijk gaan we de komende weken ook merken dat alle Coronamaatregelen effect hebben, zodat

we in de loop van het jaar weer terug kunnen naar datgene wat we gewend waren. Geniet van de

vakantie!

Informatiebijeenkomst nieuwe gebouw
De informatiebijeenkomst voor de ouders over het
nieuwe gebouw is verschoven naar dinsdagavond 18 mei.
Vanaf 20.00 uur is er een online bijeenkomst voor alle
ouders van De Hobbit en Het Kompas . De online
uitnodiging zal later verstuurd worden.

Cito eindtoets groep 8 en musical
Afgelopen dinsdag- en woensdagochtend was het eindelijk zover. De kinderen van groep 8 mochten

de eindcito maken:  6 leerlingen hebben de toets digitaal gemaakt en 16 leerlingen op papier.

Aangezien de kinderen ‘s morgens heel hard hadden gewerkt, was er ‘s middags wat tijd voor andere

werkzaamheden (gymmen, speurtocht maken, etc)

Half mei krijgen we de uitslag van de eindcito. Voor de kinderen die lager scoren, dan het advies,

verandert er niets. Voor kinderen die hoger scoren, dan het advies, gaan we het advies

heroverwegen. Dit kan in sommige gevallen leiden tot een aanpassing van het advies. Die ouders

krijgen ter zijner tijd een bericht van ons.

Na de meivakantie gaan we starten met het oefenen van de musical. Deze wordt, net als vorig jaar, als

film opgenomen. We hebben er al onwijs veel zin in!!!

De groep 8-leerkrachten

Sneltesten voor onderwijsgevend personeel
Vandaag zijn voor alle personeelsleden zelftesten bezorgd. Hiermee kunnen we hopelijk nog wat
meer de continuïteit waarborgen. In het primair onderwijs zijn de testen bedoeld enkel voor het
onderwijspersoneel, en puur preventief. Bij klachten die kunnen wijzen op Covid-19 besmetting,
moet de leraar of ondersteuner gewoon langs de GGD-teststraat. Als er geen klachten zijn, kan het
personeel zichzelf thuis maximaal twee keer per week testen op corona.



Koningsspelen
Vandaag waren de koningsspelen, wat een (sportief) feest was het!
De onderbouw heeft verschillende spellen gedaan op het plein en het veld,
van ouderwets blikken gooien tot leerzame spellen van speelkaarten zo snel
mogelijk met je team in de juiste volgorde leggen van 1 tot 10. Iedereen zag er
prachtig uit en heeft leuk meegedaan.
De bovenbouw is naar de Roda sportvelden gegaan en hebben hier onder
andere water, vuur en spons, dansen en voetbal gedaan. Wat een geluk
hadden we met het weer vandaag.
Deze leuke dag werd mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van de
studenten van de sportXperience, we willen hen nogmaals heel erg bedanken
hiervoor!

GIGA Kangoeroedag van de Antilopen
Al enkele jaren organiseert de korfbalclub Antilopen een
leuke sport en speldag voor alle kinderen tot 8 jaar uit
Leusden: de GIGA Kangoeroedag.

Helaas is het dit jaar, vanwege de coronamaatregelen niet
mogelijk om dit evenement opnieuw te organiseren. Dit betekent gelukkig niet dat we helemaal niks
doen voor de kinderen. Uw zoon of dochter mag op zaterdag 29 mei, van 10:00 uur tot 11:00 komen
meetrainen met de Kangoeroes: de jongste groep van Korfbalclub Antilopen. Meer info kunt u hier
lezen.

https://drive.google.com/file/d/1kTXrPSpxLEC6ggd9CPgz0jJ23L8pSaST/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kTXrPSpxLEC6ggd9CPgz0jJ23L8pSaST/view?usp=sharing


Schooltuin-moestuinieren
Groep 6/7 is lekker bezig met moestuinieren bij De schoolsteeg. Dit doen we elke donderdagmiddag.
Per groepje van twee kinderen is er een eigen moestuin. Met de hele groep hebben we ook nog een
gezamenlijke tuin, waar ook groeten in verbouwd worden. Iedereen heeft een eigen
moestuinlogboek die we vrijdags bijhouden. Wat heb je op donderdag gedaan, welke plek heeft het
en wat zijn de resultaten. In het logboek staan: een teeltplan, weetjes, opdrachten, recepten en
knipbladen. De kinderen leren in het programma hoe een moestuin te verzorgen, zaaien, onder welke
omstandigheden planten groeien, functies van planten, wat een zaadje of plant nodig heeft, onkruid
wieden, onderdelen van planten benoemen, leren over gezond eten, taalbegrippen, hoe gereedschap
te gebruiken en hoe de groentes in de tuin proeven. We hopen in juli veel te kunnen oogsten en
daarmee lekkere gerechten te kunnen maken thuis.

Agenda

23 april Koningsspelen + nieuwsbrief 17

26 april t/m 7 mei meivakantie

7 mei juf Tineke jarig

9 mei moederdag

10 mei juf Renée jarig

13/14 mei Hemelvaartsvakantie

18 mei informatieavond nieuwe gebouw-20.00 uur

21 mei nieuwsbrief 18

24 mei Tweede Pinksterdag ( geen les)

29 mei juf Myet jarig

4 juni einde schoolfruit + nieuwsbrief 19

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,

Directeur Het Kompas


