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Inleiding

De eerste week na de meivakantie is alweer voorbij. Daarmee komt ook het einde van het schooljaar

langzaamaan  in zicht. De komende tijd zal daar in de school al de nodige tijd en aandacht naar het

nieuwe schooljaar gaan.  Maar eerst gaan we van de laatste schoolperiode iets heel mooi maken. Dat

gaat vast lukken met schoolreisjes, schoolkamp, musical en zomerfeest. Wij maken er met elkaar een

goede tijd van!

Schooljaar 2022-2023

In het komende schooljaar gaan we op Het Kompas 5 combinatiegroepen krijgen.  Op dit moment

wordt er nog hard gewerkt aan de formatie en de verdeling van de groepen. We zullen daar in de

komende periode meer informatie over gaan geven. Net voor de meivakantie is er een vacature

uitgezet en daar zijn gelukkig wel een aantal goede reacties op binnengekomen.  De definitieve

gesprekken zullen nog plaats gaan vinden en gezien de krapte op de arbeidsmarkt voor leerkrachten

is dit echt nog ‘work in progress’.

Schoolreisjes en schoolkamp

In de week van 22 mei gaat groep 8 op schoolkamp en hebben de overige groepen een schoolreisje

op woensdag 25 mei.  Groep 8 gaat naar de Peppelhoeve in Putten, de groepen 4 t/m 7 gaan naar

Drievliet en groep 1-3 gaan naar Zandverstuiving in Den Treek. We hebben voor de jongste kinderen

gekozen voor een wat kleinschaliger schoolreisje, wat ook iets makkelijker te bereizen is. Dat is voor

kinderen van de leeftijd al meer dan genoeg uitdaging en de kosten zijn daarvan ook veel lager.

Voor de kinderen van groep 4-7 is er nog wel het  volgende verzoek.

Zouden jullie ervoor willen zorgen dat jullie kind die dag het Kompas-shirt aan heeft? Op deze manier

zijn de Kompaskinderen op Drievliet goed herkenbaar. De info van de verschillende schoolreisjes staat

in Parro, maar kunt u ook hier nog terug lezen: info schoolreisje groep 1-3 en info schoolreisje gr. 4-7

Nieuwe  data inloopmomenten  Lariks op de scholen

In de komende weken zijn er weer een aantal contactmomenten gepland met de

consulent van Lariks. U bent dan  van harte welkom met vragen over opvoeden en

opgroeien.  Voor ouders/opvoeders en leerkrachten van De Hobbit en Het Kompas

Woensdag 8 juni 08:15 – 09:30 Locatie Groenhouten

Woensdag 22 juni 08:15 – 09:30 Locatie Lingewijk

Woensdag 6 juli 08:15 – 09:30 Locatie Groenhouten

Kayleigh Adelina,( k.adelina@lariks-leusden.nl )

https://docs.google.com/document/d/1q56MLF_-7hS_Uu08Tbsthmt_vuf2zfFpyjByBHxQJHU/edit?usp=sharing%20Woensdag%2025%20mei%20gaan%20groep%201/2%20en%202/3%20naar%20de%20zandverstuiving%20in%20Den%20Treek.%20We%20vertrekken%20om%209.15%20uur%20en%20gaan%20rond%2012.00%20uur%20weer%20richting%20school.%20De%20dag%20begint%20gewoon%20om%208.20%20uur%20en%20eindigt%20om%2013.50%20uur%20net%20zoals%20alle%20andere%20dagen.%20%20Voor%20deze%20dag%20is%20vervoer%20en%20begeleiding%20nodig%20waarvoor%20een%20intekenlijst%20wordt%20opengezet.%20Ook%20opa%E2%80%99s%20of%20oma%E2%80%99s%20zijn%20welkom.%20%20Als%20begeleider%20zullen%20jullie%20groepjes%20van%205/6%20ll.%20onder%20jullie%20hoede%20krijgen%20die%20van%20te%20voren%20worden%20ingedeeld.%20%20Wij%20raden%20jullie%20aan%20om%20jullie%20kind(eren)%20passende%20kleding%20aan%20te%20doen%20en%20van%20te%20voren%20met%20zonnebrand%20in%20te%20smeren.%20Wij%20zorgen%20voor%20drinken%20(ook%20extra),%20een%20versnapering%20en%20.....?.....%20%F0%9F%A4%94%20op%20de%20dag.%20Ook%20voor%20de%20begeleiders.%20De%20lunch%20die%20we%20op%20school%20houden%20nemen%20de%20kinderen%20zelf%20mee.%20Misschien%20kunnen%20jullie%20er%20iets%20verrassends%20van%20maken?%20We%20hopen%20dat%20we%20net%20zo%E2%80%99n%20geslaagde%20dag%20mogen%20hebben%20als%20de%20Kangoeroedag.%20%20Idske,%20Ingeborg%20Lauke%20en%20Franca.
https://drive.google.com/file/d/1FPkBEIjESf_ozxZPLDFWmSxK6NZq84dk/view?usp=sharing
mailto:k.adelina@lariks-leusden.nl


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.  Eerder is er

gesproken over mogelijk 2 groepen die in locatie Lingewijk onderwijs zouden gaan krijgen. Dit plan is

aangepast. Deze kinderen krijgen nu op een andere locatie onderwijs( Jozefschool in Achterveld en

Taalschool)

Buitenspeeldag

Op woensdag 8 juni organiseert SportXperience Leusden de

Buitenspeeldag van Leusden. De Buitenspeeldag is een

landelijk initiatief van Jantje Beton en Nickelodeon. Er doen

ieder jaar zo’n 150.000 kinderen mee. Het doel is om alle

kinderen lekker te laten bewegen in de buitenlucht.

Dit jaar is de Buitenspeeldag van Leusden in de wijk

Groenhouten. Deze vindt plaats op woensdag 8 juni op het

voetbalveldje bij De Hobbit/Het Kompas, De Meent 2. Van

14.15 uur tot 16.15 uur is het feest, want het thema is

CIRCUS! De kinderen kunnen dan aan meerdere activiteiten

deelnemen. Nog leuker is het als de kinderen verkleed

komen als bijvoorbeeld clown of acrobaat. Het origineelste

verkleedidee wint bovendien een leuke prijs! Verder is er

ook een springkussen en zijn er gezonde snacks voor

iedereen. We zijn ook op zoek naar vrijwilligers om de

activiteit in aanloop naar en tijdens de Buitenspeeldag te

ondersteunen. Helpt u mee om de Buitenspeeldag tot een

groot succes te maken? Voor meer informatie, ook over de

Buitenspeeldag, kunt u kijken op www.buitenspeeldag.nl of

contact opnemen met Jeffrey van den Dikkenberg,

Groetjes, Jeffrey van de SportXperience Tel. 0638102532,

E:: jeffreyvandendikkenberg@hotmail.com.

Agenda

13 mei nieuwsbrief 18

17 mei Oudercommissie ( 20.00 uur)

18 mei snuffeldag groep 8

23-25 mei schoolkamp groep 8

25 mei schoolreis groep 1-3 naar het bos & voor groep 4-7 naar Drievliet

26  & 27 mei Hemelvaartsvakantie (geen les)

28 mei juf Ilja jarig

29 mei juf Myet jarig

30 mei start Neos muzieklessen

3 juni nieuwsbrief 19

6 juni Pinksteren ( geen les)

8 juni inloopspreekuur Lariks locatie Groenhouten ( 8.15 - 9.30 uur)

16 juni Swim Experience groep 5/6

17 juni nieuwsbrief 20

http://www.buitenspeeldag.nl/


22 juni inloopspreekuur Lariks locatie Lingewijk ( 8.15 - 9.30 uur)  + Sponsorloop

23 & 24 juni studiedag( geen les)

29 juni wenmoment (Kompas en VO)

30 juni meester Gerard jarig

1 juli Zomerfeest + nieuwsbrief 21 + rapport mee

5 juli slotavond groep 8

6 juli inloopspreekuur Lariks locatie Groenhouten ( 8.15 - 9.30 uur)

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,

Directeur Het Kompas


