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Inleiding
Vandaag werd er in alle groepen aandacht gegeven aan het Paasverhaal en was er een feestlijke
Paaslunch. Mooi om te zien hoe ouders en school zo samen werken en er een waardevolle middag
met elkaar van weten te maken. In Parro van de verschillende groepen zijn mooie foto’s te vinden van
de lunch of van de knutsels.
Koningsspelen
Ook dit jaar doen we als Kompas mee met de Koningsspelen.Deze sportieve
Koningsspelen vieren we dit jaar voor de groepen 1 t/m 8 op vrijdag 22 april
aanstaande. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 starten de dag om 8.20u op
school met een Koningsontbijt.De kinderen van de groepen 5 t/m 8 starten de
dag om 8.45u bij de ingang van Roda ‘46. Zij worden verwacht hier op de fiets,
met hun tas en in hun schoolshirt naartoe te komen. De bovenbouwgroepen
krijgen na de activiteiten op de Rodavelden een programma met een
Koningslunch op school. Meer info is te lezen in deze informatiebrief.

Oekraïense vluchtelingen
In Leusden komen steeds meer vluchtelingen uit Oekraïne. Voor het
onderwijs is er besloten om deze kinderen op te vangen in groepen van
het Expertisecentrum Taalgroepen van Voila. Het ziet er naar uit dat er
ongeveer 2 groepen kinderen les gaan krijgen. Door ruimtegebrek in
het gebouw van KC Berkelwijk zullen er 2 groepen van het
Expertisecentrum onderwijs krijgen in het gebouw van locatie
Lingewijk. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke groepen dat
zullen zijn en wanneer deze groepen gaan starten.
Daar zijn 2 ruimtes makkelijk vrij te spelen waardoor er goed onderwijs
gegeven kan worden. Het gaat om het opslaglokaal en het extra lokaal
van De Hobbit. De materialen uit het opslaglokaal krijgen een andere
plek in het gebouw en voor de uitleg in kleine groepjes wordt er al
vooral gebruik gemaakt van andere ruimtes als de
teamkamer/bibliotheek. Mocht het nodig zijn, dan kan er ook door De
Hobbit gebruik gemaakt worden van het extra lokaal van Het Kompas.

Minecraft
De kinderen van groep 7/8 hadden vorige week
twee supergave lessen minecraft.
In de lessen kwam aan de orde: bouwstijlen,
techniek en plannen en organiseren. Hieronder
staan een aantal verhalen van kinderen over
deze les.
Het was een erg leuke les! Als eerste gingen we
de bouwstijlen bespreken, daarna gingen we
ons idee schetsen. En toen gingen we bouwen.
Wij bouwden een moderne boomhut met een
jongens slaapkamer en een meisjes. we
bouwden een vijver en een grote tuin.
Maysa en Fleur

Martijn: Het was een erg leuke les ik heb een
kasteel gemaakt met een binnenplaats en een
ondergrondse gevangenis.met een ophaalbrug
en een gracht en wachters.

Joren: Ik vond het ook een leuke les en ik heb een
villa gebouwd van organisch en modern we
hebben een bioscoop gemaakt om te chillen en
een eetzaal om te eten en en twee pc gemaakt om
te werken en buiten heel veel bomen.

Veilig Verkeer Nederland- Oversteekspel
Leren doe je op verschillende manieren. Zo kan voor kinderen een game perfect
helpen om spelenderwijs iets te leren over verkeer. Je kan hiermee thuis aandacht
geven aan verkeer - zonder dat het 'schools' wordt. Kinderen vanaf de bank laten
oefenen met oversteken. Raar? Nee hoor, dat doe je met het Oversteekspel! Een
superleuke app voor kinderen van 6 tot 8 jaar. Uitdagend en tegelijkertijd ook nog
eens leerzaam. Meer info over deze gratis app via deze link.

Blij met mij! start in april
Deze training bestaat sinds 2007 en is een krachtige training voor kinderen van 6-12 jaar én hun
ouders.Blij met mij! vertrekt vanuit de talenten van kinderen en wil zo kracht stimuleren van
binnenuit. Met de training Blij met mij! zorgen we dat kinderen lekker in hun vel komen te zitten.
Kinderen leren op een ongedwongen manier hun eigen talenten en krachten (h)erkennen, waardoor
ze zelfvertrouwen en veerkracht ontwikkelen. Meer info of via José van Esch , T: 06 37455703 of E:
giraffe.speltherapie.coaching@gmail.com

Agenda
14 april
15 april
18 april
20 & 21 april
20 april
22 april
25 april t/m 6 mei
6 mei
7 mei
9 mei
12 mei
13 mei
17 mei
18 mei
23-25 mei
25 mei
26 & 27 mei
28 mei
29 mei
30 mei
3 juni
Met vriendelijke groet,
Wilbert Koelewijn,
Directeur Het Kompas
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Goede Vrijdag ( geen les)
Tweede Paasdag ( geen les)
Eindtoets groep 8
inloopspreekuur Lariks (locatie Lingewijk)
Koningsspelen
meivakantie
meester Jesse jarig
juf Tineke jarig
juf Renée jarig
Swim Experience groep ⅞
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Oudercommissie ( 20.00 uur)
snuffeldag groep 8
schoolkamp groep 8
schoolreis groep 1-3 naar het bos & voor groep 4-7 naar Drievliet
Hemelvaartsvakantie (geen les)
juf Ilja jarig
juf Myet jarig
start Neos muzieklessen
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