Nieuwsbrief Het Kompas schooljaar 2021-2022
17 juni 2022
Inleiding
Het mooie weer is duidelijk merkbaar. Fijn dat er zoveel
mensen van kunnen genieten. Het blijft belangrijk om goed
rekening te houden met de weersomstandigheden. Zorg er
voor dat de kinderen goed zijn ingesmeerd, want kinderen
zijn minimaal 3 kwartier per dag echt buiten aan het spelen.
We merken dat er niet overal op het plein voldoende
schaduw is en dat maakt kinderen ook snel warm.
Het is belangrijk om voldoende water mee te geven in de
dopper, zodat kinderen genoeg water drinken.

Schooljaar 2022-2023
We gaan net als dit jaar met 5 lesgroepen werken. Dat zijn 5 combinatiegroepen:1-2, 2-3, 4-5, 5-6,
7-8. Hierdoor zal er voor veel leerlingen een nieuwe groep ontstaan. Dat is voor veel kinderen
wennen, maar kinderen zijn flexibel en krijgen in de eerste lesweken een aantal bewust gekozen
lessen (Gouden weken en Leefstijl) om te werken aan het groepsgevoel. Er zijn bij mij een aantal
vragen binnen gekomen waarom we voor deze oplossing hebben gekozen. We gaan namelijk een
jaargroep (groep 4) opsplitsen. De eerste reden is dat we daardoor een evenwichtige en mooie
verdeling krijgen over de 3 oudste groepen. Dat worden nu 3 groepen waarin 20-23 leerlingen zitten
per groep. Dat is een mooi aantal om les aan te geven en te kunnen begeleiden op de specifieke
onderwijsbehoeftes. Daarnaast hebben we in eerdere jaren ervaren dat de chemie tussen sommige
leerlingen uit de huidige groep 4 en groep 5 niet helpend zijn voor een goed klimaat in de groep. We
merken al wel dat er de nodige ontwikkeling zit bij de verschillende kinderen, maar we willen deze
positieve ontwikkelingen nog verder de tijd geven om te groeien. Daarnaast wordt er in
combinatiegroep waar je één van de jongste leerlingen bent iets anders gevraagd, dan in een groep
waar je één van de oudste leerlingen bent. Ook deze aspecten zijn voor ons meegenomen in de
besluitvorming.
Er zijn helaas nog steeds sollicitatiegesprekken nodig, maar ik heb goede hoop dat we de formatie
voor de zomervakantie rond gaan krijgen.
We zullen daar op dinsdag 21 juni meer duidelijkheid over gaan geven in de informatiebrief
schooljaar 2022-2023.

Nieuws vanuit de Oudercommissie
Dit schooljaar heeft de Oudercommissie (OC) al aan tal van activiteiten bijgedragen. Naast de
organisatie en begeleiding van de festiviteiten, wordt ook deels financieel bijgedragen vanuit de OC.
Dit om net even te kunnen zorgen voor de ‘icing on the cake’. Wat er in het afgelopen jaar allemaal
gedaan is kunt u teruglezen in deze update van de Oudercommissie. Daarin staat ook de vraag om
nog even te checken of u heeft bijgedragen aan de vrijwillige ouderbijdrage. Mocht dat voor u
probleem zijn, dan kunt u dat altijd aangeven bij de Oudercommissie of de directeur.

Zomerfeest
In de vorige nieuwsbrief noemden we het al: op vrijdag 1 juli is het Kompas Zomerfeest! Voor de
kinderen is er vanaf 11.00 uur een aantal sportieve activiteiten van sportcoaches waar ze uit kunnen
kiezen. Het zomerfeest vindt plaats op locatie Groenhouten, dit geldt dus ook voor de bovenbouw
kinderen van locatie Lingewijk. Zij starten ’s-ochtends op de gebruikelijke tijd op hun eigen locatie. In
de loop van de ochtend gaan zij met de fiets naar locatie Groenhouten voor het Zomerfeest. Hiervoor
vragen wij u uw kind deze dag op de fiets naar school te laten komen.
Verder is het handig uw kind makkelijke (sport)kleding aan te trekken. Een van de activiteiten die dag
is een stormbaan (kosten €200). Is er wellicht een ouder met een eigen bedrijf die het leuk vindt deze
stormbaan (deels) te sponsoren? U kunt dit bij de zomerfeestcommissie kenbaar maken.
Om het Zomerfeest zo goed mogelijk te laten verlopen, zoeken we nog een aantal hulpouders voor
toezicht bij de sportieve activiteiten en het meefietsen met de bovenbouw kinderen. U kunt zich
hiervoor aanmelden via de agenda in Parro.
Na afloop is er vanaf 14.00 uur een gezellige borrel voor kinderen én hun ouders/verzorgers. Zorg dat
u dit niet mist! Volgende week volgt via Parro meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden en
intekenen voor hapjes/drankjes.
Wij kijken ernaar uit en gaan er samen een mooi feest van maken!
Zomerfeest Commissie(Priscilla Leenen, Sonia Obando, Lydia van Toorn, juf Renée en meester Wilbert

Sponsorloop
Aanstaande woensdag houden we de
sponsorloop voor het nieuwe schoolplein.
Alle groepen doen dit op hun eigen locatie.
Groenhouten rent een rondje om het grasveld
van de Meent en locatie Lingewijk rent
ongeveer een rondje om de school. Het is voor
uw kind fijn als het sportieve of praktische
kleding aan heeft en schoenen waar het goed
op kan rennen. Liefst sportschoenen natuurlijk!
We hopen op mooi weer, veel publiek en een sportief en gezellig evenement!

Leusden in Beweging
Heeft Sjors Sportief in maart ook jouw school bezocht? En heb je toen ook
dat leuke boekje gekregen? Heb je jedan ook al aangemeld voor een
kennismakingsactiviteit? Zo ja, dan mag je best nóg iets uitkiezen! Heb je
je nog niet aangemeld? Wel doen hoor!
Want sporten is leuk en bewegen is gezond. Turnen, hockey, dansen, judo,
handbal, softbal, zwemmen en nog veel meer;er is zóveel te doen in
Leusden!
Ga gauw naar www.leusdeninbeweging.nl/activiteiten en geef je op.
Zie voor meer info deze brief ook over de Buiningrun van 29 juni.

Musical vierdaagse De Flint
Deze zomervakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar
weer even stralen op het toneel van het theater. 4
dagen zingen, dansen en acteren, dat ga jij doen tijdens
De Musical4daagse. Dit is een uniek project dat
kinderen vanaf zes jaar stimuleert hun eigen talenten te
ontwikkelen. Met iedere groep maken de docenten
binnen vier dagen een musical. De Musical4daagse
zorgt ervoor dat de kinderen (en de ouders) zich
bewust worden wat theater kan betekenen.
Meer informatie
Agenda
17 juni
21 juni
22 juni
23 & 24 juni
29 juni
30 juni
1 juli
5 juli
6 juli
8 juli
11 juli t/m 19 aug.
22 augustus
Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn,
Directeur Het Kompas
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