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2 september 2022
Inleiding
De eerste 2 weken zijn in een prima sfeer voorbij gevlogen.
Mooi om te ervaren dat alle groepen en meesters en juffen
goed zijn gestart. We hebben in deze weken vooral veel
aandacht gegeven aanoor het aanleren van goede
gewoontes. Denk daarbij aan het goed met elkaar omgaan
in(en buiten) de groep, binnen is beginnen, opgeruimde
laatjes en opgeruimde werkplekken en het aanleren van
uitgestelde aandacht. Uitgestelde aandacht betekent dat een
kind leert om niet direct een vraag te stellen én antwoord te
krijgen. Een kind dat traint in uitgestelde aandacht geeft wel
aan dat deze iets wil vragen( met een blokje).
En kan aansluitend wachten tot de leerkracht tijd heeft en de
vraag beantwoordt. Het trainen van uitgestelde aandacht heeft te maken met zelfstandigheid en ook
met zelfstandig werken. Dat zijn belangrijke onderdelen van onze schoolcultuur. Mooi om zo samen te
werken aan kwaliteit.

Formatie vanaf de herfstvakantie
Tot de herfstvakantie zijn alle groepen goed bezet. Maar vanaf dat moment valt er een gat in de groep
5/6 omdat juf Renée dan niet meer beschikbaar is. Daarom hebben we deze vacature uitgezet. Vanuit
de stichting zijn er nog enkele vacatures die nog niet ingevuld zijn. Daarom is dit een
verzamelvacature geworden. Delen wordt op prijs gesteld.

Privacy voorkeuren aangeven in Parro
In Parro kunt u aangeven of u toestemming geeft voor het gebruik van foto of video of
privacygevoelige gegevens door de school. De eerder gedeelde informatie over het
invullen of wijzigen van de Parrovoorkeuren bleek niet correct te zijn. Dit is het correcte
stappenplan:
1) Open Parro en klik op 'Acties';
2) Klik op 'Privacyvoorkeuren';
3) Klik de naam van jouw kind aan;
4) Druk op het 'pennetje' achter zijn of haar naam. Vanaf hier kunt u de voorkeuren aangeven;
5) Graag aangeven voor alle gevraagde privacy voorbeelden, wat uw voorkeur is. Dat zijn er 13 in
totaal.
Wilt u die voor elk kind wat op school zit controleren of de aangegeven voorkeuren nog correct in het
systeem staan?
Mocht u het eenmaal hebben aangegeven, dan is elk jaar goed om er weer even opnieuw naar te
kijken.
Even voorstellen…. meester Jasper Kroon
Mijn naam is Jasper Kroon en ik woon in Leusden, ik ben 26 jaar en volg op
dit moment de Pabo aan de Marnix Academie in Utrecht. Op dit moment
ben ik bezig met mijn laatste leerjaar (Lio stage) en ik hoop in januari 2023
de opleiding af te ronden. Om dit te doen loop ik tot aan de kerstvakantie
mee in groep 7/8 bij Gerda en Liselotte, dit zal vooral op de woensdag en
donderdag zijn. In deze periode heb ik nog twee keer een stageweek waarbij
ik de hele week aanwezig ben. In mijn vrije tijd houd ik ervan om sportief en
actief bezig te zijn. Ik speel voetbal bij Roda”46 en trek er ook graag op uit op
de mountainbike. Verder houd ik erg van sneeuw en als het maar even kan
ga ik naar Oostenrijk om te skiën of snowboarden. Ik hoop een leuke en
leerzame periode te beleven in groep 7/8.
groetjes, meester Jasper

Inloopspreekuur Lariks op school
Beste ouders/verzorgers,
Vanaf heden is er weer inloopspreekuur op school vanuit
Lariks. Ik, Kayleigh Adelina ben weer aanwezig op school.
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. Er mag vooraf aangemeld
worden, u mag ook op het moment zelf de school in lopen voor een gesprek. Een
gesprek kan gaan over pesten of gepest worden, onvoldoende sociale vaardigheden,
problemen in de thuissituatie of op school, gescheiden ouders, (huiselijk) geweld,
opvoeding, verwerken van verlies (rouw), gedragsproblemen, financiële
problematiek of iets anders wat er bij u, uw kind of in uw gezin speelt.
Op de volgende momenten ben ik aanwezig op school (Let op locatie!)
Woensdag 14 september 14.00-15.00 Locatie: Groenhouten
Woensdag 5 oktober 14.00-15.00 Locatie: Lingewijk

Woensdag 16 november 14.00-15.00 Locatie: IKC Groenhouten
Woensdag 7 december 14.00-15.00 Locatie: IKC Groenhouten
Wilt u buiten deze momenten contact, dan kunt u een email sturen naar:triage@lariks-leusden.nl.
Graag even vermelden naar welke school uw kind gaat. Wie weet tot ziens.
Kayleigh Adelina
Agenda
2 september
6 september
13 september
14 september
16 september
21 september
30 september
5 oktober
14 oktober
vanaf 20 oktober
21 oktober
24-28 oktober
31 oktober
1 november

Met vriendelijke groet,
Wilbert Koelewijn,
Directeur Het Kompas
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