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Inleiding

De laatste dagen was het duidelijk merkbaar op Het Kompas.

We vierden met elkaar Carnaval. Elke ochtend was het vol

verwondering rondkijken. Gekleurde haren, gekke pruiken,

mooie verkleedkleren, onherkenbare personen. Het kwam

allemaal voorbij in de verschillende Parroberichten . Vanuit de

OC was er wat lekkers voor de vrijdagmiddag.

Mooi om zo met elkaar toch aandacht te kunnen geven aan dit feest op Het Kompas. Hopelijk zijn er

volgend jaar weer meer mogelijkheden voor ouders om dit ook mee te kunnen maken.

Coronamaatregelen

We zijn heel blij te kunnen aangeven dat we op de scholen de regels rond Corona kunnen

versoepelen!  We merken tevens dat er op de scholen nog regelmatig besmettingen zijn.

Dat geeft voor iedereen flinke uitdagingen. Een invalleerkracht is niet vaak beschikbaar en daardoor

lopen er thuis en op school zaken echt anders. Laten we daarom vooral ook met elkaar rekening

blijven houden. Via deze link kunt u lezen hoe we na de voorjaarsvakantie verder gaan op de beide

locaties. Deze informatie is afgestemd met de overige Voilascholen in heel Leusden.

Herdenking Stirling Monument

Basisschool Het Kompas heeft het Stirlingmonument geadopteerd. In

1943 stortte een Stirling bommenwerper neer bij de spoordijk. De

Historische Kring Leusden (HKL) heeft in 2018 op die plek een

monument opgericht ter nagedachtenis aan de acht omgekomen

bemanningsleden. Sindsdien organiseert HKL jaarlijks een

herdenkingsplechtigheid. Dit jaar kon er door de pandemie voor de

tweede keer geen openbare herdenking plaatsvinden.  In een besloten

intieme plechtigheid leggen locoburgemeester Fenneke van der Vegte,

kinderen van Het Kompas en bestuursleden van HKL bloemen.  Meer

info over het monument kunt u lezen op deze website.

https://drive.google.com/file/d/13zUL2Qq0yGexrorWN4sMNFfRkX2YpRx7/view?usp=sharing
https://www.historieleusden.nl/monument_stirling_r9197/


NEOS

Als school werken we al een aantal jaren samen met NEOS. NEOS ( het vroegere Scholen In De Kunst)

heeft als doel het stimuleren en realiseren van  inspirerend, duurzaam cultuuronderwijs voor

kinderen en jongeren in Leusden en Amersfoort.

In de komende periode mogen er ook op dat vlak weer meer nieuwe initiatieven. Zo gaan we na de

voorjaarsvakantie beginnen met een reeks van Theaterlessen voor alle groepen en komen er later in

de maand maart allerlei theaterbezoeken. Later in dit schooljaar volgen er nog muzieklessen.

Mooi om ook dat aspect van ontwikkeling van kinderen vorm te geven!

Voorjaarsvakantietips!

Kent u Kidsproof Amersfoort & Gelderse Vallei al?

Op deze website vindt u een handig overzicht met

veel tips voor leuke kinder- en gezinsactiviteiten in

de voorjaarsvakantie. Een aantal leuke tips in de

regio hebben we voor jullie uitgelicht ->

Voorjaarvakantie inspiratie -

Agenda

25 februari Carnaval + nieuwsbrief 14

28 feb t/m 4 maart voorjaarsvakantie

8 maart meester Tim jarig

11 maart start NEOS  theaterlessen

12 maart juf Petra jarig

18 maart NEOS  theaterlessen + nieuwsbrief  15

21 maart Jonge dierenles groep 1-2

23 maart studiedag ( geen les)

25 maart NEOS  theaterlessen

29 maart voorstelling "Baas in eigen bos" groep 1/2 & 2/3

30 maart voorstelling "Vos, raaf en het meisje" groep 4 & 5/6

31 maart Swim Experience groep 5/6

1 april nieuwsbrief 16

Met vriendelijke groet,
Wilbert Koelewijn,  Directeur Het Kompas
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