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Inleiding

De laatste schoolweek in het oude schoolgebouw aan De

Meent 3 zit erop. In de afgelopen periode hebben we op

verschillende manieren afscheid genomen van het gebouw.

De meest in het oog springende is wel het verven van de

muren en kastjes wat in alle groepen gedaan is.

Zo markeren we duidelijk dat we afscheid nemen van iets

wat goed, mooi en belangrijk was. Maar we verheugen ons

ook op het starten in het nieuwe gebouw!

IKC Groenhouten

Gisteren heeft/ hebben uw kind(eren) om 12 uur vakantie gekregen zodat wij, de teams,

kunnen inpakken, opruimen en klaarzetten voor de verhuizing naar ons nieuwe IKC.

Aanstaande maandag komen de verhuiswagens naar Groenhouten, en zal het oude

Kompasgebouw zoveel mogelijk leeggehaald en verhuisd worden.

Dinsdag is dan de Lingewijk aan de beurt, ook daar vandaan gaan de spullen van de kinderen

en nog goed bruikbare meubels mee naar het nieuwe gebouw.

De maandag na de vakantie gebruiken we om het gebouw al zo goed mogelijk in te richten

zodat uw kind(eren) dinsdag 1 november goed kunnen starten!

Nog niet alles is klaar, maar dat gaat volgende week wel gebeuren.



We zullen via een extra IKC nieuwsbrief in de herfstvakantie alles met u delen t.a.v. een goede

start en een goed vervolg in het nieuwe gebouw.

Nu zijn al wel een aantal zaken duidelijk en die delen wij hier alvast!

● Op dinsdag 1 november starten de kinderen en de leerkrachten! De kinderen worden

feestelijk onthaald ‘s ochtends. Daarom starten we de eerste dag allemaal op

hetzelfde tijdstip: 8.30 uur aan de achterzijde (parkzijde) van het gebouw. Dit is

eenmalig, i.v.m. een feestelijke start. Daarna worden vanaf woensdag 2 november de

tijden, als eerder aangekondigd:

Kompas 8.20 uur tot 13.50 uur

Hobbit   8.35 uur tot 14.05 uur

Dit zal, verwachten wij, dit eerste schooljaar grotendeels of helemaal aan de orde zijn.

Daarover houden wij u op de hoogte. Ouders brengen hun kind naar het plein, de

leerkrachten vangen hen daar op.

● Omdat er weinig tot geen parkeerruimte is de eerste tijd, roepen wij ieder uit de wijk

op om lopend te komen! Alleen op de dagen dat de groepen gymmen nemen de

kinderen dan hun fiets mee.

● Save the date:

Natuurlijk bent u als ouders ook enorm nieuwsgierig naar het gebouw, dat

snappen we maar al te goed. Op donderdag 10 november, tussen 17 en 19

uur, bent u welkom om ons nieuwe gebouw van binnen te bekijken! MR- en

OR/OC-ouders zullen daar aanwezig zijn, evenals sommige medewerkers.

Officiële uitnodiging volgt na de vakantie, maar noteert u deze datum en

dit tijdstip alvast!

● Omdat er op de bovenverdieping tapijt ligt, én omdat we in eerste instantie nog heel

veel viezigheid naar binnen zullen lopen, trekken de kinderen de eerste tijd, in herfst

en winter sowieso, binnen hun schoenen uit en nemen zij sloffen mee naar school!

● Overige zaken, aanvullingen worden als gezegd in de vakantie met u gedeeld!

Even voorstellen:  het team van de SportXperience..

Elke dinsdag krijgen de kinderen van groep 4/5  t/m 7/8 les

in de sporthal van de mensen van de SportXperience. Na de

herfstvakantie gaan we vanaf de eerste dinsdag al gymmen

in sporthal Buiningpark. De gymtijden zullen wat later zijn

dan de eerste periode van dit jaar. Groep 4-5 gaat om 10.45

uur naar de sporthal, groep 5/6 gaat een uur later starten en

om 12.45 uur gaat groep 7/8 daar ook sporten. Het team

van de SportXperience stelt zich voor in deze informatiebrief.

https://drive.google.com/file/d/1ZZm6CvxLQUXOFZj5lxaZKcYB1tJ4ULOs/view?usp=sharing


Oudercommissie en de Vrijwillige ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is gratis en dat is een groot goed. Met de middelen die een

basisschool van de overheid ontvangt, kan veel worden gedaan. Toch is het niet genoeg om

alle activiteiten die doorgaans op een school plaatsvinden te kunnen bekostigen. Om deze

activiteiten te kunnen bekostigen, wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Goed om te vermelden is, dat kinderen niet uitgesloten worden van deelname aan

festiviteiten als betaling niet voldaan wordt. Meer informatie kunt u lezen in deze brief van de

OC.

Brandveiligheid

Brandveilig leven van de veiligheidsregio Utrecht besteedt al langer

aandacht aan de Brandveilige generatie, door de jongere generatie bij de

brandveiligheid te betrekken.

Dat gaat spelenderwijs! In samenwerking met LEGO IncidentenCity

organiserende VRU in de herfstvakantie een leuk en gratis evenement in de

Sint Joriskerk in Amersfoort.

Meer info: Nationale Brandpreventieweken 2022 | Veiligheidsregio Utrecht

(vru.nl)

Vacature Identiteitscommissie Stichting Voila

In een eerdere nieuwsbrief stond er een uitleg over de Voilastudiedag: Burgerschap that

Rock’s. Op deze dag gingen we alle Voilamedewerkers aan de slag met het thema

burgerschapsvorming. Deze dag werd georganiseerd door de Indentiteitscommissie van

Voila. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van alle 4 denominaties binnen Voila.

Voor de oudervertegenwoordiging van de interconfessionele scholen is er een vacature

ontstaan. De identiteitscommissie komt enkele malen per jaar bij elkaar om over de identiteit

van Voila en de school identiteiten te spreken. Mocht u interesse hebben om hieraan deel te

nemen, neem dan even contact met de directeur.

Sint Maartensoptocht en kinderkoor

Op zaterdag 5 november vindt de jaarlijkse Sint Maartensoptocht (lampionnenoptocht)

plaats voor alle leerlingen van de basisschool. Inmiddels geruime tijd een traditie in Leusden.

Overigens worden dit jaar ook de in Leusden verblijvende kinderen uit de Oekraïne

uitgenodigd.

Bijgevoegd schrijven is voor kinderen die zingen leuk vinden, uit te nodigen om deel te nemen

aan een ‘gelegenheidskoor’ van Sint Maarten.

https://drive.google.com/file/d/18SfFV_dNPjqspjdT8ENsRCH0JxmMa2nq/view?usp=sharing
https://vru.nl/nationale-brandpreventieweken-2022
https://vru.nl/nationale-brandpreventieweken-2022
https://drive.google.com/file/d/18KkosWprwaZCrdHpHv8muRNdZh127rUG/view?usp=sharing


Nieuwe Leusdense voetbalvereniging

Zoals u wellicht al via het artikel in de LeusderKrant gelezen hebt, is er

een nieuwe Leusdense voetbalvereniging die volledig voor en door

Leusdenaren gerund wordt. Zondag 30 oktober organiseert V.V. Leusden

een Open Dag, waar kinderen in een feestelijke sfeer lekker kunnen

voetballen met bekende voetballers als FC Utrechtspeler Christopher

Memengi en voormalig Nederlands Elftalspeelster Carola van der Laan.

Voor ouders/verzorgers is er tevens een presentatie over het

programma van V.V. Leusden, dat uniek in de regio is en een speciale

bijdrage in de vorming van een kind kan leveren. Meer info

Agenda

21 oktober Studiedag ivm verhuizing +  nieuwsbrief 5

24-28 oktober Herfstvakantie

31 oktober Studiedag ivm verhuizing

1 november Start in het nieuwe gebouw van IKC Groenhouten + start

LeefstijlThema: Praten en luisteren

2 november MR (20.00 uur)

4 november Nieuwsbrief 6

10 november Kijkmoment nieuwe gebouw

11 november Sint Maarten

12 november Intocht Sinterklaas

14 november Versieren school + Oudercommissie

15 november juf Gerda jarig

16 november inloopspreekuur Lariks( IKC Groenhouten)

17 november Swim Experience groep 5/6

18 november Nieuwsbrief 7

Met vriendelijke groet,

Wilbert Koelewijn

Directeur Het Kompas

https://drive.google.com/file/d/1ebdSXhkDndeAT5tuHv7hUWJiG5IX1O29/view?usp=sharing

