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Inleiding

Afgelopen week werden we op Het Kompas flink geraakt met Covidbesmettingen in de groepen.

Op dit moment lopen er quarantaineperiodes voor de groepen 2/3 , 5/6  en 7/8. Voor deze groepen

telt dat mocht dag 5 voorbij zijn, dan mag er getest worden en bij een gunstige testuitslag mogen de

kinderen weer naar school.  De afgelopen dagen heb ik veelvuldig contact gehad met de GGD afdeling

scholen en Kinderopvang. We hebben verder doorgesproken over het veranderende beleid vanaf

aanstaande maandag 20 september. Gezien de hoeveelheid besmettingen waar we op Het Kompas

mee te maken hebben is er sprake van een uitbraak en houden we uitgezette quarantaineperiodes

aan. De quarantaineperiode kan verkort worden als er na dag 5 een test wordt gedaan.

Voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders een hele vervelende situatie maar waar we allemaal

goed ons best voor moeten blijven doen om een verdere uitbraak te voorkomen.  Mocht u

zoon/dochter daar extra moeite mee hebben, geef dit dan ook aan bij de groepsleerkrachten.

Swim-Experience

Dit schooljaar gaan alle groepen 5 t/m 8, in totaal 1195 kinderen,

op donderdag vier keer zwemmen. Super dat dit weer gratis

aangeboden wordt. Met dank aan het zwembad en alle sponsoren.

We starten vanaf donderdag 7 oktober.

Verdere info komt via de groepsleerkrachten.

Nationale Sportweek & LeusdenFit 17-26 september

In de afgelopen dagen is de papieren flyer verdeeld vol met

activiteiten vanuit de Nationale Sportweek in Leusden. De info is ook

digitaal nog na te lezen, via deze link.

https://drive.google.com/file/d/1Wftk8pI1YzMnPMn4shu_UHsxrwr06cNg/view?usp=sharing


Inloopspreekuur van Lariks
Graag stel ik mijzelf voor. Mijn naam is Els Brouwer en namens Lariks

ben ik de schoolconsulent voor zowel Het Kompas als De Hobbit.

Sinds 2008 werk ik in de jeugdzorg. Eerst als begeleider in de pleegzorg en

daarna heb ik bij twee verschillende gemeentes in het wijkteam gewerkt.

Vanuit die wijkteams was ik ook als consulent aanwezig op basisscholen. In

augustus heb ik de overstap gemaakt naar Lariks. Het bevalt prima! En fijn dat

ik ook hier in Leusden inloopspreekuren op basisscholen ga doen.

Start inloopspreekuren

Nu de coronamaatregelen het toelaten, start Lariks weer met de inloopspreekuren. U bent bij mij van

harte welkom met vragen over opvoeden en opgroeien.

De inloopspreekuren zijn op:

vrijdag 01 okt. – locatie Lingewijk 08.35 – 09.35 uur

05 okt. – locatie Groenhouten 13.30 – 14.30 uur

De overige data staan in de agenda en zijn hier terug te vinden.

Lariks organiseert verschillende trainingen voor de kinderen. Meer info is de vinden in deze

informatiebrief van Lariks voor kinderen.

Schoolshirts ruilen

In de week van 27 september worden de schoolshirts door de

Oudercommissie(OC) bekeken en eventueel in een grotere maat

mee terug gegeven. Zo houden we goed zicht op de spullen van de

school/OC en zorgen we ervoor dat iedereen er goed uitziet in de

mooie schoolshirts. De schoolshirts/sportshirts krijgen de kinderen

in bruikleen, zie deze informatiebrief.

Op het invulformulier wordt dat bijgehouden. De nieuwe kinderen

zullen ook een passend schoolshirt meekrijgen. De kinderen worden door de ouders van de O.C. ‘s

ochtends aan het begin van de dag uit de groepen gehaald. We hebben daarvoor het volgende

schema:

Maandag 27 september groep 7/8 locatie Lingewijk

Dinsdag 28 september 5/6 locatie Lingewijk

Woensdag 29 september extra dag voor groep 5-8+ locatie

Woensdag 29 september groep 4 locatie Groenhouten

Donderdag 30 september groep 2/3 locatie Groenhouten

Vrijdag 1 oktober groep 1/2  locatie Groenhouten

Voor de kinderen die nog geen schoolshirt; hiervoor krijgt het kind volgende week een formulier mee

die ingevuld moet worden. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen op die dag de schoolshirts schoon

en gewassen meenemen!

https://drive.google.com/file/d/16HyT3F-J2SxiQLMSORmKoiUMsk1eLWGy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RnenWCFsQwHvZYidJOqr4xZmqC--spYL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RnenWCFsQwHvZYidJOqr4xZmqC--spYL/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1MIs-WO6Osp5udJajRSJKE5uQus7AknK0few4bVckRsQ/edit?usp=sharing


Burendag in ontmoetingscentrum De Bron( oude Kinderlandgebouw)

Op zaterdag 25 september is het burendag. Dan organiseert ontmoetingscentrum de

Bron een kleedjesmarkt!

Ook zijn er allerlei leuke activiteiten te doen en zijn er verschillende optredens.

De toegang en deelname aan de activiteiten zijn gratis.

Vind jij het leuk om spullen te verkopen of om op te treden? Geef je dan op bij

Evelien via 06 41497612. Tot dan!

Leer anders kijken naar gedrag!
In deze interactieve lezing, gegeven door Ingrid van Essen, ontdek je hoe je anders en ‘achter’ het
gedrag van kinderen kan kijken. Want kinderen zijn zoveel meer dan hun gedrag alleen. Meer
informatie kunt u hier vinden. Direct aanmelden: klik hier

Bereikbaarheid scholen/locaties

De onderbouw en bovenbouw zijn over 2 locaties verdeeld. Het is handig om de goede

telefoonnummers te gebruiken voor ziekmeldingen of vragen. Daarnaast zijn  we bereikbaar via Parro

of via de schoolmail.

De telefoonnummers op de locaties zijn voor de ouders/verzorgers van de verschillende scholen

hetzelfde.

● locatie Groenhouten ( Het Kompas en De Hobbit: groepen 1-4)

tel 033-4943175( oude Kompasnummer)

locatie Lingewijk ( Het Kompas en De Hobbit: groepen 5-8)
tel: 033-4942131 ( oude Hobbitnummer)

https://drive.google.com/file/d/1wZdXvV-0MtIhk6nxsaUK1zJDxcZF5PdL/view?usp=sharing
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-inspiratieavond-5-oktober-2021-169120521031


Agenda
17 september nieuwsbrief 3
22 september klimaatdag groep 7
24 september juf Idske jarig
vanaf 27 september schoolshirts ruilen
1 oktober Inloopspreekuur Lariks op locatie Lingewijk + nieuwsbrief 4
5 oktober inloopspreekuur Lariks locatie Groenhouten + Dag van de leraar
6 oktober opening Kinderboekenweek: Worden wat je wil
15 oktober nieuwsbrief 5
18-22 oktober herfstvakantie

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,
Directeur Het Kompas


