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Inleiding

Vandaag hebben we in alle groepen Kerst kunnen vieren. In alle groepen was er  gezelligheid, lekker

eten en het Kerstverhaal. Anders dan we het als Kerstcommissie in eerste instantie hadden

voorbereid, maar wel zeer waardevol voor alle kinderen. Een stuk samen wat we in deze

Coronaperiode soms zo moeten missen.

Coronamaatregelen -Noodopvang

De komende week is de school gesloten en is er alleen voor ouders met vitale beroepen noodopvang

op locatie Groenhouten. De noodopvang is voor alle inmiddels opgegeven kinderen mogelijk.

Aanmelden is inmiddels niet meer mogelijk. De noodopvang start om 8.30 uur en eindigt om 14.00

uur. Op vrijdag 24 december is er noodopvang tot 12.00 uur.

De noodopvang is voor alle kinderen van De Hobbit en Het Kompas  op locatie Groenhouten. Mocht

uw kind alsnog niet naar de noodopvang kunnen, wilt u dit dan doorgeven via het telefoonnummer

033-4943175. Vanuit enkele buurtbewoners is de vraag gekomen of de  andere kinderen tijdens de

noodopvang op het plein mogen spelen. We willen graag de bubbel van de noodopvang zoveel

mogelijk in stand houden en vragen daarom van de ouders en kinderen uit de buurt om het spelen

zoveel mogelijk op andere tijden te doen of op een afstand van de kinderen in de noodopvang.

Overige Corona maatregelen- sneltesten + nieuwsbrief

Op 26 november heeft de overheid besloten om de bestaande maatregelen van testen in het

onderwijs uit te breiden. Alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van het po en s(b)o krijgen het

advies om tweemaal in de week preventief te testen. Dat geldt ook voor al het onderwijspersoneel.

Hierbij gelden geen uitzonderingen meer voor personen die als immuun worden beschouwd.

In de bovenbouwgroepen zijn deze testen uitgedeeld.

Door de komende extra vakantie komt nieuwsbrief 10 te vervallen. Dit is de laatste nieuwsbrief van

het kalenderjaar 2021.



Nieuwbouw IKC Groenhouten

Er stond ook een informatiebrief nieuwbouw IKC Groenhouten gepland voor eind december. Door

alle wisselingen van beleid/informatie en ziektes /quarantaine  is het niet gelukt om die brief te

maken. Rond de voorjaarsvakantie zal de informatiebrief nu uitkomen. Ondertussen gaan de bouwers

volgens planning gestaag verder.

Even voorstellen…
Hoi allemaal,

Mijn naam is Tim Dozy en ik ben 36 jaar. Ik ben getrouwd met Petra en samen zijn

wij trotse ouders van Sem (5) en Noa (3). Vanaf 1 januari ben ik werkzaam op het

kompas en de Hobbit als conciërge. Op dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik

aanwezig van 8.00 uur tot 12.00 uur.

Na 13 jaar gewerkt te hebben in de retail heb ik de switch gemaakt naar conciërge.

Naast de werkzaamheden van conciërge ben ik ook masseur. Mijn hobby’s zijn:

stijldansen, tennissen, wandelen en leuke dingen doen met mijn gezin. Graag

ontmoet ik jullie binnenkort op school en voor vragen kunnen jullie terecht bij mij.

met vriendelijke groet,

Tim Dozy

Beste ouders/verzorgers van Het Kompas,

Gezien de ontwikkelingen rondom Corona en de regels daarbij horend, is het tijdelijk niet

mogelijk om live het inloopspreekuur uit te voeren. Om wel zo goed mogelijk beschikbaar

voor jullie te zijn, kunnen jullie mij mailen wanneer er vragen rondom opgroeien en

opvoeden zijn. Dan maken we vervolgens een digitale afspraak om de vraag verder te

bespreken.

Jullie kunnen mailen naar e.brouwer@lariks-leusden.nl

Els Brouwer, consulent Lariks



Superboek.nl

Goed nieuws voor kinderen die moeite hebben met lezen.

Lezen is leuk. Maar voor kinderen die moeite hebben met lezen,

bijvoorbeeld door dyslexie, TOS, ADHD of een fysieke of visuele

beperking, kan het ook moeilijk zijn. Bibliotheekservice Passend Lezen is

de bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. De collectie bevat

o.a. ruim 75.000 gesproken boeken, hoorcolleges, kranten en

tijdschriften. Voor de jeugd is er een speciale collectie beschikbaar met

ruim 11.000 gesproken boeken.

Deze jeugdcollectie van Passend Lezen is te vinden via superboek.nl. Hier

staan onder andere veel actuele en populaire titels van dit moment,

gerangschikt op leeftijd. Zoals Mees Kees, Superjuffie of De Grijze Jager.

De gesproken boeken zijn gemakkelijk te beluisteren via de gratis app of site. Zo wordt het voor deze

leerlingen makkelijker en leuker om te lezen. Het lidmaatschap bij Passend Lezen is gratis voor

iedereen met een leesbeperking tot 18 jaar! Bij inschrijving is de toestemming van ouders nodig.

Voordelen van superboek.nl:

· Meer dan 11.000 gesproken boeken

· Gerangschikt op leeftijd

· Streamen of downloaden via de site of app, dus luisteren waar je wil

· Gratis voor iedereen tot 18 jaar met een leesbeperking, zoals dyslexie, TOS, slechtziendheid of ADHD

Inschrijven of meer weten? Ga naar superboek.nl of Word nu lid

We kijken terug op een enerverend en bijzonder Coronajaar, desondanks wel een jaar om

dankbaar voor te zijn. We hebben als team geprobeerd om uw kind te laten voelen en ervaren;

‘alles begint bij jou en jij bent precies goed’ Misschien ging het soms wel eens mis of ging het niet

zoals u verwacht had, maar toch willen wij u bedanken voor het vertrouwen in de school, uw

betrokkenheid en inzet. We doen het SAMEN! Ook in 2022 willen wij op deze manier school samen

vorm geven!

Het Kompasteam wenst iedereen een gezegende Kerst en een liefdevol 2022 toe!

Agenda

17 december nieuwsbrief 9 + laatste lesdag( les tot 12 uur)

23 december meester Wilbert jarig

24 december nieuwsbrief 10(vervallen)

27 dec. t/m 7 januari Kerstvakantie

10 januari eerste schooldag 202

12 januari MR

14 januari nieuwsbrief 11

20 januari Oudercommissie

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,
Directeur Het Kompas

http://www.superboek.nl/
https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?v=abaf563e-1920-4950-9057-c07e7fdf8397

