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Inleiding

Terwijl er in Den Haag flink overleg gevoerd wordt over mogelijke nieuwe Coronamaatregelen is er

hier al weer een nieuwsbrief van Het Kompas. Mocht er vanuit de persconferentie zaken komen die

het onderwijs op school wezenlijk anders maken, dan zullen we dit zo spoedig mogelijk

communiceren. In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

* Opening Bouw IKC Groenhouten

* Ouderbijdrage

* Mediamasters

* Verkeersveiligheid

* Opruimochtend

Opening Bouw IKC Groenhouten

Zoals u in de laatste informatiebrief m.b.t. ons nieuwe gebouw hebt

kunnen lezen wordt a.s. woensdag de opening van de bouw van ons IKC

officieel gemarkeerd met een gezamenlijk moment op de bouwplaats.

Woensdag 17 november, om 9 uur, komt de wethouder naar de bouw, alsook onze bestuurder Akke
Wiersma. Van het bouwbedrijf zullen enkele mensen aanwezig zijn, en als begeleider van de bouw
Wichert Eikelenboom, oud-bestuurder van Voila. Wij, medewerkers en leerlingen van Hobbit en
Kompas, mogen natuurlijk niet ontbreken! Om 9 uur worden we allemaal op de bouwplaats verwacht
aan de kant van de bouwketen.

Om niet alle leerlingen van de Lingewijk onnodig heen en weer te laten fietsen (immers,zij gaan dan
iets voor half 9 de wijk uit en iets na half 9 dan in colonne weer de wijk in), mogen de leerlingen van
de groepen 5/6/7 Hobbit en 5/6 en 7/8 Kompas 's ochtends starten op Groenhouten om 8.45 uur.

Groep 8 van de Hobbit start wel gewoon om 8.25 uur op Lingewijk en fietst met juf Marinke naar
Groenhouten. De groepen 1 t/m 4 van Hobbit en Kompas starten ook gewoon op de normale tijd,
8.20 uur, in hun eigen groep op Groenhouten.

Alle kinderen van de Lingewijk worden dus gevraagd op de fiets te komen! Bij Groenhouten worden
deze fietsen geparkeerd op de parkeerhavens aan de achterkant van Groenhouten, grenzend aan het
veld waar ooit sporthal de Meent stond. De leerkrachten staan daar om hun groep op te wachten.
Een vraag is dus om daar 's ochtends uw auto niet te parkeren!! En uw kind daar naartoe te laten
gaan, maar niet als ouder ook helemaal mee te gaan naar de achterzijde van Groenhouten, het wordt
dan té druk!



Daar vandaan loopt iedere leerkracht met zijn/haar groep richting de plek op de bouwplaats. We
verwachten dat de bijeenkomst op de bouwplaats een kwartier, hooguit twintig minuten zal duren. Er
zal ook een fotograaf zijn en we hopen op een stukje in de krant!

De leerkrachten van Lingewijk fietsen daarna met hun groep naar de eigen locatie. Mochten zij
ouderbegeleiding nodig hebben, zullen zij dat zelf vragen via parro.

NB dit alles is door ons uitgedacht toen we nog niet wisten van de mogelijk milde lockdown waarover
het nieuws al bericht, maar waar we vanavond duidelijke uitspraken over krijgen.

Mochten regels dusdanig aangescherpt worden dat ons hele idee van samen vieren van de opening
van de bouw op bovenstaande wijze niet door zou kunnen gaan, dan berichten wij a.s. maandag over
het alternatief. Sowieso laten wij na het weekend van ons horen m.b.t. tot wel/niet doorgaan en evt.
veranderingen.

Het is sowieso niet de bedoeling dat ouders bij het officiële moment blijven, omdat dat echt te veel,
te vol en te druk gaat worden.

Wij willen u dus vragen uw kind naar school te brengen en dan gewoon zelf naar huis of werk terug te
keren. Van de bijeenkomst zal zeker beeldmateriaal met u gedeeld worden!
Vriendelijke groet, namens de teams van Kompas en Hobbit,

Wilbert Koelewijn en Elsa Mast

Ouderbijdrage
Het basisonderwijs in Nederland is gratis en dat is een groot goed. Met de middelen die een
basisschool van de overheid ontvangt, kan veel worden gedaan. Toch is het niet genoeg om alle
activiteiten die doorgaans op een school plaatsvinden te kunnen bekostigen. Denk hierbij aan:
Sintviering,  Kersviering, Afscheid groep 8  en het Zomerfeest.
Om deze activiteiten te kunnen bekostigen, wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Deze ouderbijdrage is vrijwillig. Meer informatie hierover kunt u lezen in deze brief van de
Oudercommissie. Namens de oudercommissie,

Laura ten Cate (penningmeester) penningmeesterkompas@gmail.com

Mediamasters

Omdat we leven in een digitaal tijdperk, vinden we het als school

belangrijk dat kinderen goed om leren gaan met social media.

Uiteraard spreken we regelmatig hierover in de groep. Deze week

besteedden we veel aandacht aan dit item door middel van

Mediamasters. In spelvorm komen diverse onderwerpen aan bod.

Hugo vertelt er meer over.

We hebben het met mediamasters in groep 7/8  over de social

media gehad het was superleuk en iedereen deed leuk mee. Over

cyberpesten hebben we geleerd dat je de pester moet blokkeren,

want dan is voor hem de lol de af en stopt de pester. Over hackers hebben we geleerd dat je niet een

makkelijk wachtwoord met hebben, want dan word je sneller gehackt. Cookies mag je niet te veel

hebben, want dan kunnen de bedrijven teveel over je te weten komen. We hebben met de klas 7006

punten opgehaald. Je kon games,quizzen en nog veel meer doen voor de punten.

meester Gerard

https://drive.google.com/file/d/1tT9qRPDSAQ2Z9GX_7Ot5UjLEtFhBk0Tr/view?usp=sharing


Verkeersveiligheid, daar zorgen we samen voor!
In de omgeving van locatie Groenhouten komen  vanuit verschillende kanten
meldingen over het fout parkeren van auto’s. Er wordt vaak op de stoep geparkeerd
waardoor voetgangers op het drukste moment van de dag over de weg moeten gaan.
We krijgen signalen dat dit zowel op de landweg als op de Dissel van toepassing is.

Mogelijk is gebruik maken van het parkeerterrein bij Hoefijzer 18 ( oude
Kinderlandgebouw) daarvoor een passende oplossing. We willen u vragen om de auto
alleen op de juiste manier te parkeren. Dan voorkomen we ook onderlinge irritatie bij
de overige verkeersdeelnemers.

Op locatie Lingewijk merken we dat er nog steeds ouders kiezen om
via de Noordzijde de wijk in te rijden en de kinderen dan bij de school
af te zetten. Deze weg is zeer smal en niet geschikt voor veel
autoverkeer. Het leidt onherroepelijk tot onveilige situaties voor onze
kinderen en irritaties bij uzelf wanneer u vast komt te zitten in deze
smalle éénrichtingsstraat.
Hierover hebben we eerder al deze brief gecommuniceerd.
We willen alle ouders/verzorgers op locatie Lingewijk dan ook zeer
dringend vragen om alleen gebruik te maken van de aanrijroute in de
wijk Munnikhove( parkeerterrein Agnietenhove).

Zaterdag 20 november 2021 is het weer Opruimochtend

Zaterdagochtend 20 november roepen wij alle inwoners op om Leusden te ontdoen van zwerfafval.

Hoe? Door mee te lopen in diverse buitengebieden en gebieden rondom het centrum van Leusden.

Of door in je eigen wijk aan de slag te gaan. Een goed begin van je weekend en zo help je actief mee

om Leusden weer een stukje schoner te maken. We starten de opruimochtend bij De Groene

Belevenis (Hamersveldseweg 107) om 9:00 uur. Veiligheidshesjes en afvalgrijpers zijn aanwezig voor

iedereen. De routes zijn meestal ca. 2 uurtjes lopen. Na afloop is er een lekker bakje koffie of thee.

Wij houden ons aan de dan geldende RIVM Corona-richtlijnen.  We zien je graag op 20 november.

Leuk als je mee kunt doen! Aanmelden Opruimochtend 20 november 2021

https://docs.google.com/document/d/1S1B6N08H6FDzu3NAu426r0gNDl6IO1ENv0OG144-xtk/edit?usp=sharing
https://opgeruimdleusden.us11.list-manage.com/track/click?u=f32284f966f77895e05319003&id=606649a8bf&e=6eb93cbcec


Agenda
12 november nieuwsbrief 7 + inloopspreekuur Lariks locatie Lingewijk
13 november aankomst Sinterklaas
15 november juf Gerda jarig + school versieren & Oudercommissie
16 november inloopspreekuur Lariks locatie Groenhouten
17 november Formele start Nieuwbouw IKC Groenhouten
18 november Swim Experience groep 5/6
23 november Voorlichtingsavond VO & schooladvies(online)
26 november nieuwsbrief 8 + inloopspreekuur Lariks locatie Lingewijk
30 november inloopspreekuur Lariks locatie Groenhouten
3 december Sinterklaas op school( les tot 12 uur)

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,
Directeur Het Kompas


