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Agenda voor de maand februari 2017
Vrijdag 27 januari
30 januari - 2 februari
3+6 februari
Vrijdag 10 februari
13 - 17 februari
18-26 februari
27+28 februari

Verslagen van groep 8 gaan mee naar huis
Ouder-middag-gesprekken voor groep 8
Studiedagen voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij
Verslagen van groep 1-7 gaan mee naar huis
Ouder-middag-gesprekken voor groep 1-7
Voorjaarsvakantie, alle leerlingen zijn vrij
Luizencontrole in de groepen

Beste ouders,
2017 is begonnen met kerstbomen vol met nieuwjaarswensen, koud weer buiten, nieuwe
naschoolse activiteiten en het maken van verschillende toetsen in de groepen 2 t/m 8.
Kortom er wordt direct weer hard gewerkt op onze school.
Vóórdat de kerstvakantie begon, hebben kinderen genoten van een heel fijn kerstdiner.
Voor de ouders was wederom een kerstborrel georganiseerd, waarvan de chocomelk werd gesponsord
door Aram Smit, nogmaals hartelijk dank hiervoor 
Zoals we u meedeelden in de vorige nieuwsbrief, gaat adjunct
directeur Brenda van Rijn, de Compositie verlaten. Vrijdag 17
februari is haar laatste werkdag en neemt zij afscheid van de
school.
De sollicitatiegesprekken voor adjunct directeur zijn gepland,
zodra wij hierover meer weten zullen wij u dat berichten.

Drie stagiaires van de PABO Windesheim hebben een project gedaan op de
Compositie, waarbinnen zij de visie van onze school moesten presenteren. Tijdens
hun presentatie kregen wij deze en 3 andere posters aangeboden. Binnenkort zijn de
posters te bewonderen in de school.

Graag uw aandacht voor het volgende: sommige ouders zijn vroeg bij school en laten
de motor van de auto aan, dat zorgt voor extra stankoverlast. Wilt u uw auto uitzetten?
Daarnaast een herinnering: de parkeerplaatsen bij het appartementencomplex zijn niet
beschikbaar voor ouders van de Compositie. Dat is eigen terrein van de bewoners.
Op de laatste pagina van de nieuwsbrief stelt de leerlingenraad zich voor.
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Compositie,
Joke Walda en Brenda van Rijn
Directie basisschool De Compositie
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Bericht van
De Ouderraad (OR) is nog steeds op zoek naar nieuwe enthousiaste OR leden.
De OR organiseert samen met de teamleden van school activiteiten, zoals: Sinterklaasfeest, Kerst, sportdagen en nog veel meer. Het dagelijks bestuur van de OR bestaat uit: de voorzitter, penningmeester en
secretaris. Het dagelijks bestuur heeft regelmatig overleg met de directie van de school. De OR heeft zes
keer per jaar vergadering om alle activiteiten door te spreken en de taken te verdelen. Daarnaast zijn wij
tijdens verschillende activiteiten op school aanwezig om te helpen bij de organisatie.
Dit schooljaar 2016-2017 is vanaf 1 januari 2017 de samenstelling van de OR als volgt: Susanne
Harte (voorzitter), Marcel Korrel (penningmeester), Ankama Ampomah (tweede secretaris), Brenda Hageman, Aarti Mataw, Jolanda Hartman en Angelique Kennis. Enthousiaste ouders kunnen zich melden bij
de huidige OR leden of e-mailen naar: or@compositie.asg-almere.nl.

Nieuwjaarswensen
Wat een heerlijk begin van het jaar met allerlei mooie nieuwjaarswensen!
Vele van jullie hebben voor zichzelf of juist voor een ander iets moois of handigs
gewenst. Dicht bij huis etentjes met het gezin, de wens dat oma van kanker
geneest of een vriendin van suikerziekte. Geen oorlog meer, maar vrede. We zouden hier graag ons toverstokje overheen laten gaan, maar wij beperken ons maar
tot de meer uitvoerbare wensen. Wie weet wat dat voor positiviteit teweegbrengt.
Meer dan 15 wensen gingen over nieuwe speelmaterialen en speeltoestellen.
Van nieuwe (voet)ballen, kunstgras op het schoolplein en panna-voetbal voor de
bovenbouw tot nieuwe buitenspeel-materialen voor de onderbouw. We gaan eens
kijken wat mogelijk is rondom het panna-voetbal organiseren in het naschoolse
aanbod, de uitgifte van voetballen en nieuw klein buitenspeelmateriaal. U wordt op
de hoogte gehouden.
De sportvragen voor het naschoolse aanbod zijn inmiddels al doorgespeeld aan de buurtsportcoaches
voor deze wijk, Sebastiaan en Renger. Kinderen vroegen o.a. om balletlessen, aikido en turnlessen.
Tevens werd gevraagd om een disco. Deze komt er dit schooljaar zeker voor de bovenbouw! In
samenwerking met de leerlingen van de bovenbouw groepen zullen we een grote disco in de gymzaal
organiseren. Onder andere Senna, Lina en Celeste wensten de disco te mogen organiseren.
Nou dames, neem maar contact met me op via gerritsen@deschoor.nl.
In de categorie: help een ander/ doe iets voor een ander vond ik de wens van Kidhaya heel mooi: zij wil
een dag zieke kinderen helpen in het ziekenhuis. Ook Roos en Julia dachten na over de kinderen in
het ziekenhuis. Muzieklessen wensten zij. Ook deze meiden kunnen contact met me opnemen via
gerritsen@deschoor.nl. Wellicht kunnen we naschools zanglessen/muzieklessen aanbieden en een optreden verzorgen in het ziekenhuis?
En aan Duke, wil je ons nog even vertellen wat je bedoelt met een groene ninja 
Info over zaalvoetbal: vrijdag 3 februari is er geen zaal voetbal. Vanaf 10 februari start zaalvoetbal om
15.00 tot 16.00 uur.
Hartelijke groet,
Nicole Gerritsen
Activiteiten coördinator Brede School De Compositie
T. 06 50244982
Tot slot hieronder nog een grote greep uit de wensen:
 Game consoles: Playstation Plus, Wii & Nintendo DS en spellen als Black ops en Grand Theft Auto 5
 Oxboard/ Hoverboard
 LEGO speelgoed (lego Ninjago, Lego friends)
 Uit eten met de klas in restaurant Onderweg
 Uitje met de klas naar Slagharen, Efteling, Walibi etc
 Voor iedereen een mooi stickervel met vlinders
 Een dag directeur zijn van de school/ een dag juf zijn/ Een keer schrijven op het digibord
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 Op een warme dag een ijsje eten met zijn allen
 Minder school, meer buitenspelen, meer vrij
 Naschools sportaanbod: Aikido lessen, balletlessen, freerunning park, paardrijlessen, monopoly in het
groot, turnen, een hele dag alleen maar gymles
 Naschools cultureel aanbod; pianoles, zangles, muziekles
 In een politieauto zitten, een coole autoshow kunnen bijwonen
 Mogen voetballen met voetballer Lionel Messi/ een ontmoeting met voetballer Soufiane Touzani
 Springkussen van Pokemon
 Acteur worden/ beroemd worden/ prinses rapunzel worden
 Nieuwe fiets, nieuwe step, keepershandschoenen, nieuwe stiften, een elsa pop, een hond
 Een bakwedstrijd voor groep 8/ cupcakes bakken
 Meer groen rondom school
 Een keer vuurwerk afsteken rondom school
 Een speelhoek en een chillhoek voor bij de BSO/ meer variatie in de warme maaltijd bij de BSO

van Kinderdagpaleis La Luna
We zijn inmiddels al bijna in de maand februari maar er is een hoop gebeurd in de afgelopen weken..
Misschien heeft u het al gezien of gehoord maar vanaf januari 2017 is
La Luna is onderdeel van GO! Kinderopvang.
GO! Kinderopvang biedt al 45 jaar professionele opvang voor kinderen van 0 - 12 jaar bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang,
peuterspeelzalen en gastouderopvang. GO! staat voor Groei en Ontwikkeling en is een stichting zonder winstoogmerk. Wij bieden opvang
in de regio Flevoland.
Kijk voor meer informatie op onze website www.go-kinderopvang.nl.
De kinderen van de dagopvang hebben op dit moment thema “Hatsjoe”.
Puk is ziek geworden en onze doctoren gaan Puk verzorgen. Door middel van allerlei attributen die daarbij horen zoals; thermometer, pleisters en verband gaan zij aan de slag om Puk weer beter te maken.
De leidsters hebben samen met de kinderen van de huishoek een ziekenhuis gemaakt. Daar kunnen de
kinderen met de attributen “dokter spelen”. Er zijn vele patiënten langs geweest en onze doctoren konden
met succes de patiënten weer beter maken!
Bij onze BSO hebben de kinderen in de kerstvakantie het nieuwe jaar ingeluid met een Nieuwjaarsdisco.
Niet alleen de BSO kinderen en ouders waren welkom, ook de kinderen en ouders van de dagopvang
kwamen het nieuwe jaar inluiden! De kinderen, ouders en leidsters vonden het een groot succes.
Bij onze BSO kinderen is Pokémon ook een groot onderdeel van de dag. Zij zijn razend enthousiast van
de strijkkralen voorbeelden om Pokémons te maken. De kinderen zitten er uren aan te werken om de
mooiste Pokémons te maken.
Wij willen overigens iedereen bedanken die spullen hebben gebracht voor onze ‘ontdekhoek”. De
kinderen waren erg blij met de spullen die zij uit elkaar mochten halen. Toch wel bijzonder om te zien hoe
bijvoorbeeld een telefoon of laptop er van binnen uit ziet.
Mocht u nog spullen hebben, wij zijn er erg blij mee!!
Nog een paar weken en dan is het alweer tijd voor de voorjaarsvakantie. Wij zijn daarom ook druk bezig
met het bedenken van een activiteitenprogramma voor de kinderen.
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DE LEERLINGENRAAD STELT ZICH VOOR:

Ik ben Eliyah.
Mijn hobby’s zijn gitaarspelen en gamen.
Mijn motivatie om in de leerlingenraad te
zitten, dat ik zo mijn mening kan uiten en die
van mijn klas.

Hoi, ik ben Nadine. Ik ben 11 jaar.
Mijn hobby is karate.
Ik hou van tekenen en mij lievelingsdier is een
kip. Ik heb er ook 3.
Ik hoop dat ik mijn taak in de leerlingenraad
goed zal doen en daarbij zal ik m’n best doen om
de mening van mijn klasgenoten over te brengen
aan de leerlingenraad.
Ik ben zelf voor een beter schoolplein, waar ook
wat groen op staat.
Ik hou van de natuur en dat is er niet op het
schoolplein.

Ik ben Ryan en houdt van
gamen en buiten spelen. Ik
ben 9 jaar en vindt het erg
leuk om in de leerlingenraad
te zitten!

Ik ben Jason, ben 11 jaar en zit in groep 7.
Mijn hobby’s zijn: gymmen, lego bouwen,
judoën en met mijn vrienden spelen.
Waar ik niet van hou is: winkelen, in de
rij staan, huiswerk maken en voetballen.
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Ik ben Esma. Ik ben 11 jaar.
Dingen die ik leuk vind om te
doen zijn: dansen, gitaar spelen
en knutselen.
Ik zit zelf ook op gitaarspelen.

Mijn naam: Nazeneen Abdi
Mijn leeftijd: 9 jaar
Ik van hou: leren, spelen, tekenen en
feesten.
Ik ben: blij geconcentreerd, serieus,
grappig, zelfstandig en zenuwachtig.
Waarom ik in de leerlingenraad zit:
omdat ik wou weten wat ik daar dan
kan en het leek me interessant 

Hallo, ik ben Yalissa.
Ik zit in groep 6B
Ik zit bij meester Kees en juf Sharon
in de klas.
Ik zit in de leerlingenraad en dat vind
ik superleuk.
Ik ben er blij mee.
Ik ben heel zorgzaam en
zelfverzekerd over mijzelf en anderen
en dat vind ik leuk aan mijzelf.
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