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Jaargang 17 nummer 07 

Almere, 28 maart 2019 

Agenda voor april 2019 
 

De jaarkalender vindt u op de website > tabblad “Praktisch” > Vakantie en vrije dagen > Jaarkalender 

1 t/m 5 april Buitenlesweek 

Woensdag 3 april De Grote Rekendag 

Woensdag 10 april Leerlingen gr. 1 t/m 4 zijn vrij 

15 t/m 17 april Cito eind groep 8 

Donderdag 18 april Koningsspelen op de Compositie 

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag: alle leerlingen zijn vrij 

22 april t/m 5 mei Mei vakantie 

 

Beste ouders, 
 

Cultuur project 
Uit de vragenlijst die vorig jaar door 
ouders/verzorgers is ingevuld kwam 
naar voren dat men vond dat het 
onderwerp Cultuur op de Compositie 
meer aandacht mocht krijgen. Het 
project stond daarom in het teken van 
Cultuur.  
Wat hebben we genoten van het 
project. Het project startte met een 
Egyptische groet van Zinab uit groep 
4 en een filmpje over verschillende 
culturen, dat was gemaakt door 
leerkrachten en ouders. 
Daarna zijn er gedurende 3 weken 
veel verschillende activiteiten ge-
daan. Ouders hebben bij de invulling 
van de activiteiten een grote rol 
gespeeld.  Waaronder veel knutselactiviteiten, vaders en moeders die iets in de klas vertelden over hun 
cultuur, een speurtocht door de school en muurkranten.  Heeft u al een kijkje genomen in onze culturenflat? 
Hij staat boven bij de gymzaal. Regelmatig hangen er kinderen op hun buik in de “kamers” van andere 
kinderen te kijken. Dat mag u ook komen doen, maar als u niet in de gelegenheid bent kunt u op 
onderstaand linkje klikken om een indruk te krijgen.  

https://youtu.be/I9w9goZcfAY 

Hoewel de hapjesmarkt anders bedacht werd dan hoe het uiteindelijk is uitgevoerd, is ook dit nog tot een 
succes geworden. In veel groepen waren genoeg hapjes voor iedereen om even te kunnen proeven. 
Ouders hebben bij de invulling van de verschillende activiteiten een grote rol gespeeld.  
Dat vinden we erg fijn!!  

 
Vakleerkracht meester Colin, is op 20 maart papa geworden van dochter Féline 

Luca.  
Wij wensen Colin, Joëlle met Féline een hele mooie toekomst ! 
 

Martijn Dijkman, onze huismeester van Ymere, heeft u  (en wellicht ook uw kind(eren)  al even gemist. 

Martijn is tijdelijk afwezig vanwege gezondheidsredenen. Hij komt af en toe langs voor een kopje koffie en 
gaat proberen iedere week eventjes aanwezig te zijn. Sterkte met het herstel Martijn! 
Momenteel werkt Rob Slooten als vervanger voor Martijn. 
 

https://youtu.be/I9w9goZcfAY
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De Grote Rekendag op 3 april 
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en 

Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, 

maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! 

De volgende Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 3 april 2019. Het thema van de 17e Grote 

Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen verschillende situaties waarin de verhoudingen niet 

kloppen. Denk bijvoorbeeld aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van 

dergelijke situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen 

van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf 

ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 

Prietpraat 
Soms nemen we een kijkje in de groepen. Als directielid ben ik voor de kleuters 
onbekend. Eén van de, altijd zeer eerlijke, kleuters had mijn onbekende gezicht snel 
gespot en vroeg mij op de vrouw af: “Wie zijn oma ben jij?” 
Mijn “jeugdige ik” heeft daar een flinke knauw van opgelopen, want oma!!.....zover ben 
ik nog niet…..denk ik. 
 Annet 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team van de Compositie, 
Joke Walda en Annet van Brussel  
Directie basisschool De Compositie  
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Kidsproof Flevoland 
Er staan weer veel vrije dagen voor de deur: Pasen, Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren en natuurlijk de 

meivakantie. Willen papa en/of mama, boertje/zusje erop uittrekken? Kijk dan eens op de website van 

Kidsproof Flevoland. Je vindt daar leuke activiteiten, alle lammetjes-dagen, niet-zulke-lange-wandelrouters, 

interessante musea, toffe speeltuinen, kinderboerderijen, restaurants met een speelhoekje en nog veel 

meer. Neem snel een kijkje op www.kidsproof.nl/flevoland of volg ze op Facebook en laat je inspireren”. 

Gratis doe-boekjes 

En gaat het dan toch regenen? Dan kunnen kinderen zich vermaken met doe-boekjes vol met kleine spel-

letjes. Je kan deze bestellen via flevoland@kidsproof.nl 

 
 

 
 
 

Bericht van 
 

Vooruit blik op de nieuwe ladder, 

Begin april komt de nieuwe ladder uit hier onder alvast twee activiteiten uitgelicht. U kunt uw kind hier 

vanaf nu voor aanmelden via jkuiper@deschoor.nl. 

NIEUW! Drummen doe je zo!  En  Zingen doe je zo! 

In samenwerking met Your musiq skool starten we een basis cursus 

drum en percussie. En een basis cursus zang. Voor kinderen van 

groep 4,5,6,7 en 8. In 6 lessen leren kinderen al doende/spelend 

kennismaken met drum en percussie, of met zingen. Plezier hebben 

in muziek, samenwerken en basis algemene muzikale vorming zoals 

ritme en muzieknoten komen aanbod in deze cursus. Lijkt het je leuk 

schrijf je dan snel in via jkuiper@deschoor.nl 

Zingen doe je zo! 

Wanneer: Maandag 15-4, 6-5, 13-5, 20-5, 27-5 en 3-6 

Hoe laat: 14.30 tot 15.30  

Waar: De Compositie in de bibliotheek. 

kosten: 12 euro voor 6 lessen. 

 

Drummen doe je zo! 

Wanneer: Donderdag 11-4, 18-4, 9-5, 16-5, 23-5, en 6-6. 

Hoe laat: 15.30 tot 16.30  

Waar: Het Meesterwerk 

kosten: 12 euro voor 6 lessen. 

 
 
 
 
 
Bericht van 
 

Op woensdag 20 maart 2019 hebben de groepen 1 en 2 een super leuke dag gehad vol sport en spel 

activiteiten in de grote Gymzaal boven. 

Er waren een hoop spellen zoals balk worstelen, touw zwaaien, een hindernisbaan en nog veel meer. 

De hulpouders waren goed vertegenwoordigd, super bedankt hiervoor! Er was genoeg drinken voor ieder-

een en de kinderen hebben wat lekkers gehad na afloop van de sportdag. 

Na zo veel inspanning en goede inzet van alle kinderen konden wij ze natuurlijk niet laten gaan zonder een 

leuke beloning. De kinderen hebben dan ook allemaal  een welverdiende medaille gehad. De eerste 

sportdag van dit schooljaar zit er weer op.  

 

http://www.kidsproof.nl/flevoland
mailto:flevoland@kidsproof.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilg-Shkp3hAhVH6KQKHYlSBAYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.pt/tambores-tocando-ilustra%C3%A7%C3%A3o-homem-33751806.html&psig=AOvVaw1fl4dglERuCdw0fv063gGz&ust=1553598042832968
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De andere sportdagen van de groepen 3 t/m 5 op woensdag 8 mei 2019 en de groepen 6 t/m 8 op woens-

dag 15 mei 2019 komen eraan, informatie hierover volgt. 

 

Op vrijdag 5 april 2019 zit de OR in de centrale hal voor het innen van de ouderbijdrage die gepast contant 

betaald kan worden.  De OR organiseert op vrijdag 28 juni 2019 een disco voor de kinderen waarvan de 

ouderbijdrage is betaald als dank voor de betaling, zie voor meer informatie de bijgaande flyer. 

We rekenen op betaling van de ouderbijdrage door alle ouders voor een onvergetelijke schooltijd voor de 

kinderen! 
 
 
 

Bericht van 

 
 
Afgelopen periode hebben we gewerkt aan het thema familie/culturen. De kinderen hebben samen met 
hun ouders een stamboom gemaakt. We hebben leuke foto’s langs zien komen en veel gepraat over de 
verschillende familie leden. 
We gaan 1 april beginnen met het thema Lente. Daarvoor gaan we een kijkje nemen op de kinderboer-
derij. 
 
11 april is er op de Peuterspeelzaal een OPEN OCHTEND. 
Deze ochtend gaan wij op de peuterspeelzaal wat leuks doen binnen het thema Lente, wat dat is nog een 
verrassing. De ouders die interesse hebben voor de peuterspeelzaal zijn welkom tussen 9.00 uur en 
11.00 uur om een kijkje bij ons te komen nemen. 
Ook gaan we rond Pasen gezellig ontbijten op de groep. 
 
 
 

Jumbo schoolvoetbal toernooi in de meivakantie 
Zoals bekend organiseert FC Almere in samenwerking met Jumbo Supermarkt Almere Haven elk jaar het 
schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 2 t/m 4. Vergeet niet om uw kind / team op tijd in te schrijven ..... 
Inschrijven kan nog tot 15 april 2019. Dit kunt u direct doen door de onderstaande link te gebruiken 

 
 
 
 
 

https://fcalmere.nl/toernooiformjumbo
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