Nieuwsbrief Het Kompas schooljaar 2021-2022
1 april 2022
Inleiding
Op deze witte 1 april is er weer een nieuwsbrief met allerlei info vanuit Het
Kompas voor de komende weken. U kunt onder andere iets lezen over de
laatste studiedag van het team, de flessenactie van het goede doel, de
nieuwe consulent van Lariks en heel veel informatie over sportactiviteiten.
De eerste dag van een april gaat zomaar niet voorbij op een basisschool. Eén
van de meest effectieve grappen was wel deze bij het koffieapparaat. Mooi
om zo ‘met elkaar te lachen!

Studiedag 23 maart
Vorige week hebben we als team een goede studiedag gehad. In de
ochtend hebben we gekeken naar de resultaten van verschillende
groepen en hebben we per groep plannen gemaakt voor de komende
periodes. In de middag was er een gemeenschappelijk gedeelte met
collega’s van De Hobbit over het nieuwe gebouw en de
gesprekkencyclus voor medewerkers. Dat hebben we lekker buiten in
het zonnetje kunnen doen. De middag werd afgesloten met een
gezellige en verbindende hightea.

Oekraïne Actie
In de afgelopen weken zijn er heel veel kinderen druk geweest met het
ophalen van lege flessen. Vol trots kwamen ze dan een dag later op
school met weer wat flessen.
Op beide locaties zijn er veel flessen ingeleverd. Dank voor iedereen die
hieraan heeft meegeholpen!
Mooi om zo met elkaar een verschil te maken. Binnenkort worden alle
flessen ingeleverd en zal het totaalbedrag bekend gemaakt worden.

Paasviering op Het Kompas
Op donderdag 14 april vieren we met elkaar Passen. We staan in de groepen stil bij het Paasverhaal,
lunchen met elkaar en daarna is er voor de kinderen te kiezen uit verschillende creatieve activiteiten.
De kinderen hebben een gewone schooldag qua lestijden en voor de lunch zal de hulp van de
ouders/verzorgers worden gevraagd. Volgende week komt er vanuit de Paascommissie meer
informatie hierover.
Nieuwe consulent Lariks: Kayleigh Adelina
Graag stel ik mijzelf voor. Mijn naam is Kayleigh Adelina en ik ben 30
jaar. Na een aantal jaar werkzaam te zijn geweest als docent
Omgangskunde op het MBO, heb ik een overstap gemaakt naar de
hulpverlening. Vanaf 2018 werkte ik als jeugdzorg- en maatschappelijk
werker. In januari 2022 ben ik gestart als consulent bij Lariks en ik heb
het prima naar mijn zin. In mijn functie doe ik ook de inloopspreekuren
op de basisscholen: De Bongerd, De Hobbit, Het Kompas, Kla4, en ‘t
Ronde. U bent bij mij van harte welkom met vragen over opvoeden en
opgroeien. Voor ouders/opvoeders en leerkrachten van De Hobbit en
Het Kompas U bent welkom op:
Woensdag 6 april
08:00 – 09:30 Locatie Groenhout
Woensdag 20 april
08:00 – 09:30 Locatie Lingewijk
Kayleigh Adelina,( k.adelina@lariks-leusden.nl )
Schoolreis
Op woensdag 25 mei staat het schoolreisje gepland. We hebben besloten dat we voor de groepen 4
t/m 7 naar Drievliet gaan en dat de groepen 1-3 met elkaar naar het bos gaan. We merken dat vooral
bij de groepen 1-3 is een andere activiteit dan een schoolreisje veel beter passend is bij de beleving
van de jonge kinderen. Daarom kiezen we ervoor om dit jaar een leuke dag in het bos te
organiseren. De kinderen zijn dan op de gewone schooltijd weer terug.
De oudere groepen vertrekken allemaal vanaf locatie Groenhouten en zijn zo rond 16.30 uur weer
terug in Leusden. Voor de groepen 4-7 ( groep 8 is op schoolkamp) komt er binnenkort meer
informatie.
SportXperience
Wij van SportXperience Leusden hebben groot nieuws!
Binnenkort start in de wijken Berkelwijk en Groenhouten een
nieuw project: de SportXbike. Deze elektrische bakfiets vol met
sportmateriaal zal de wijken ingaan om daar leuke en uitdagende activiteiten aan te bieden. Vanaf 11
april starten we in Berkelwijk en 13 april in Groenhouten. Ook zijn wij onderdeel van Sjors Sportief.
We doen mee aan dit programma door middel van twee toffe thema’s: Sportief! Buitenspelen en
Natuurlijk! Buitenspelen. Samen gaan we met de kinderen lekker buiten bewegen en leren we
opnieuw buiten spelen op een speelse manier. Tijdens de activiteiten wordt er ook gezorgd voor een
gezonde snack! Op onze website staat meer informatie over deze activiteiten, maar ook de data en
tijden. Ook kan je ons vinden op Facebook en Instagram. We zien jullie graag tegemoet tijdens een

van onze leuke activiteiten! Tot dan!
Team SportXperience Leusden.( MIke, Jeffrey en Sam)
Sjors Sportief
Wat een pret op de Leusdense en Achterveldse scholen, de afgelopen
7 dagen! Want Sjors Sportief kwam in hoogst eigen persoon langs om
aan alle ruim 2500 Leusdense basisschoolkinderen een boekje uit te
reiken. En om hen uit te nodigen een of meer leuke
kennismakingsactiviteiten uit te zoeken. Je kunt de leuke filmpjes van
Sjors' bezoek terugvinden op de Facebookpagina v an Leusden in
Beweging
We hopen dat alle kids een leuke sport of beweegactiviteit
vinden.Ben jij je boekje kwijt of heb je er per ongeluk niet een
ontvangen?Klik hier om de digitale versie van het boekje door te
bladeren!

Sportcafé Leusden,5 april van 19.30 tot 21.30 uur in De Korf
Iedereen die zich betrokken voelt bij het stimuleren van sport en beweging in Leusden is welkom.
Verenigingen, commerciële aanbieders, onderwijs, zorg- en welzijnsorganisaties en vanzelfsprekend
de politiek! Bestuurders, vrijwilligers, jeugdleden (de bestuurders van de toekomst….), medewerkers,
docenten en (kandidaat)raadsleden. Sluit je aan, samen weten we meer. We zien je graag op 5 april!
Meld je aan! Ga naar Leusdeninbeweging.nl Hartelijke groet,
Daan van Westen, Peter Barendse, Marjan Schaapman, To Schoenmakers (Platform Sport & Bewegen)
& Evelien Wijdeveld (Makelaar Sport & Bewegen)

Agenda
1 april
6 april
14 april
15 april
18 april
20 & 21 april
20 april
22 april
25 april t/m 6 mei
6 mei
7 mei
Met vriendelijke groet,
Wilbert Koelewijn,
Directeur Het Kompas

nieuwsbrief 16
inloopspreekuur Lariks (locatie Groenhouten)
Paasviering + nieuwsbrief 17
Goede Vrijdag ( geen les)
Tweede Paasdag ( geen les)
Eindtoets groep 8
inloopspreekuur Lariks (locatie Lingewijk)
Koningsspelen
meivakantie
meester Jesse jarig
juf Tineke jarig

