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Inleiding

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

er hier al weer een nieuwsbrief van Het Kompas. Ik ga er vooralsnog vanuit dat de scholen gewoon

open zullen blijven met strikte maatregelen. Welke dat exact zijn en hoe we daar als Voilascholen een

vertaling aan geven zal zo snel mogelijk duidelijk worden.

Het is op verschillende Voilascholen(waaronder Het Kompas) iets wat een grote impact heeft. Ziektes

van teamleden, Coronamaatregelen  en het grote lerarentekort in het onderwijs maken het heel erg

lastig om continuïteit  te krijgen voor de groepen. Veel teamleden hebben in de afgelopen tijd al een

stapje extra gezet, maar op een gegeven is het niet meer mogelijk om nog een stapje (extra) te doen.

Soms moeten we daarom ook keuzes maken die voor de lange termijn belangrijk zijn en daardoor op

korte termijn een vervelend effect hebben. Volgens mij spelen dit soort dilemma’s ook in Den Haag.

Ik wens eenieder veel wijsheid en begrip toe, want we zullen hier echt met elkaar door heen moeten

gaan. Samen komen we verder!

Nieuw protocol Corona en onderwijs

Vanuit verschillende samenwerkende onderwijspartijen is er weer een nieuw protocol Corona en

onderwijs vastgesteld . Deze is hier na te lezen. Verder zijn er binnen de stichting nog diverse

afspraken gemaakt waarmee we verdere besmettingen willen gaan voorkomen. Zo willen we

externen niet meer in de scholen hebben en zullen we de kennismakingsgesprekken met mogelijke

nieuwe ouders tot kerstvakantie moeten gaan afzeggen. Gelukkig is er wel de mogelijkheid voor

Sinterklaas om onze school te bezoeken.

Schoolfotograaf

Afgelopen week zijn de inlogkaarten van de schoolfotograaf uitgedeeld aan de

knderen. Vanuit Foto Koch is daar een gratis groepsfoto actie aan verbonden. Goed

om daar rekening mee te houden. Deze actie loopt in in ieder geval nog t/m 3

december

https://drive.google.com/file/d/1OQ5LnlZlEYrWcqqYO7TpFFH_1KHeY1Yf/view?usp=sharing
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.lariks-leusden.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2Fhuisstijl-LARIKS-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.lariks-leusden.nl%2Fteammanager-team-samenleving-24-uur-schaal-10%2F&tbnid=3f4ekp1p2S6GKM&vet=12ahUKEwjRu7uurrb0AhWDNuwKHeWfDdcQMygFegUIARCfAQ..i&docid=d8s7UdfRag7wRM&w=2363&h=331&q=lariks%20leusden&safe=active&ved=2ahUKEwjRu7uurrb0AhWDNuwKHeWfDdcQMygFegUIARCfAQ


Hoe beleven kinderen een scheiding?
Op 13 december is er van 19.00 - 21.00
uur een online bijeenkomst voor ouders
en professionals. De bijeenkomst is mede
mogelijk door gemaakt door het
ministerie van VWS.Deze bijeenkomst
wordt georganiseerd door Lariks Leusden.

Deelname is gratis. Aanmelden:

https://okra.webinargeek.com/online-ouderbijeenkomsten

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,  Kerstviering, 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

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)
7 december meester Peter jarig
9 december Swim Experience groep 7/8
10 december inloopspreekuur Lariks locatie Lingewijk
14 december inloopspreekuur Lariks locatie Groenhouten
17 december nieuwsbrief 9

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,
Directeur Het Kompa

https://okra.webinargeek.com/online-ouderbijeenkomsten
https://drive.google.com/file/d/1tT9qRPDSAQ2Z9GX_7Ot5UjLEtFhBk0Tr/view?usp=sharing

