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Inleiding

In de afgelopen weken is er duidelijk te merken dat het versoepelen van de Coronamaatregelen

ruimte en weer volop mogelijkheden geeft. Zo zijn er al weer gastdocenten in de school geweest en

zijn er mooie excursies geweest. In de verschillende Parrogroepen zijn daar mooie sfeerbeelden van

te zien. In de komende weken zullen we ook de aankomende evenementen: Pasen, Koningsspelen,

Schoolreisje en Schoolkamp verder gaan uitwerken. Daar zal als er meer informatie bekend is via

Parro communicatie over komen.

Wij Staan Hier Sterk!

Afgelopen week hebben we op de beide

locatie samen het lied gezongen Wij

Staan Hier Sterk gezongen. Muziek

verbindt en samen hebben we een

signaal af willen geven om vijf voor

twaalf!. Daarnaast willen wij de

komende 14 dagen zo veel mogelijk

statiegeld flessen ophalen. Heeft u nog

een lege fles of flessen, groot of klein,

geef deze dan mee met u kind. Wij

zorgen ervoor dat alle flessen worden

ingeleverd. Het geld wat deze actie

oplevert storten wij op giro 555. U kunt

de flessen meegeven tot en met vrijdag

1 april.

Informatiebrief IKC Groenhouten

We zien ons nieuwe school omhoog komen. In deze nieuwsbrief kunt u het laatste nieuws lezen over

de ontwikkelingen op weg naar het nieuwe gebouw.

http://www.kompasleusden.nl/informatie/nieuwsbrieven


Voilastudiedag 23 maart

In de oorspronkelijke planning van de school stond een studiedag voor alle

medewerkers van het Voilabestuur gepland. Alle leerlingen zijn dan ook vrij. Door de

Coronamaatregelen is er voor gekozen om groot evenement met alle Voile

Medewerkers te organiseren, maar om juist net op schoolniveau aan de slag te gaan.

Dat gaan we op Het Kompas dan ook doen. Tijdens de komende studiedag gaat het team verder met

het versterken van het rekenonderwijs, is er ruimte voor het onderling afstemmen van de

duo-collega’s en komt er informatie  over de nieuwe (Voila medewerkers) gesprekkencyclus.

Daarnaast is er samen met het team van De Hobbit en HumanKind een laatste update over de

ontwikkelingen richting het nieuwe gebouw en is er een afsluitende High Tea om elkaar nog beter te

leren kennen. Een goed gevulde dag  voor alle teamleden dus!

Agenda

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

14 april Paasviering + nieuwsbrief 17

15 april Goede Vrijdag ( geen les)

18 april Tweede Paasdag ( geen les)

20 & 21 april Eindtoets groep 8

22 april Koningsspelen

25 april t/m 6 mei meivakantie

6 mei meester Jesse jarig

7 mei juf Tineke jarig

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,

Directeur Het Kompas


