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Jaargang 17 nummer 05 

Almere, 24 januari 2019 

Agenda voor januari / februari 2019 
 

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

vr. 25 januari Leerlingen van groep 8 krijgen rapport mee naar huis 

28 t/m 31 januari Oudergesprekken voor de leerlingen van groep 8 

vr.+ma. 1+4 februari Studiedagen voor de teamleden, alle leerlingen zijn vrij 

vr. 8 februari Leerlingen van groepen 1 t/m 7 krijgen rapport mee naar huis 

11 t/m 15 februari Oudergesprekken voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 

16 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie 

ma. 25 februari Studiedag voor de teamleden, alle leerlingen zijn vrij 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

De kinderen zijn op het moment hard aan het werk voor de Cito-toetsen. Een spannende tijd! De 

leerlingen van groep 8 hebben hun VO advies mee naar huis gekregen. Veel leerlingen zijn trots op hun 

niveau: en wij op onze leerlingen! 

Tevens zijn wij trots op ons team. Het ziekteverzuim is vergeleken met het landelijk gemiddelde enorm 

laag. Dat betekent dat we niet voor het onoplosbare probleem staan dat er geen inval is. De zorg voor 

elkaar is goed en we dragen zorg voor een gezonde werkverdeling. 

Naast de Cito toetsen is er ook tijd voor ontspanning, want de voorleesdagen zijn gestart voor de 

kleuters. Op 22 januari is het boek “Welterusten kleine beer” voorgelezen 

aan de kleuters en peuters. Er waren zelfs twee “echte” beren die het 

verhaal hebben uitgebeeld.. 

Het is voor de taalontwikkeling heel belangrijk voor kinderen om te worden 

voorgelezen. Daarnaast is het ook nog eens heel gezellig en knus om met je 

kind op de bank een boek te lezen of voor het slapen gaan voor te lezen.  

Ouders van kleuters hebben zich kunnen inschrijven om in de week van 28 

januari actief te ervaren wat interactief voorlezen inhoudt. De leerkrachten 

geven dan een korte voorleesworkshop in de groep. Als u enthousiast 

geworden bent en vaker zou willen voorlezen, neem dan eens een kijkje op 

https://voorleesexpress.nl/locatie/almere. Onze IB-er Mary Anna kan u er meer over vertellen. Ook als u 

gebruik van de voorleesexpress wilt maken. 

Met vriendelijke groet, 

namens het team van de Compositie, 

 

 

Joke Walda en Annet van Brussel  

Directie basisschool De Compositie  
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Prietpraat en echt gebeurd: 

Toen de grote beer (uit het boek) de kinderen uit de groep haalde, merkte één van de kleuters op, dat het 

geen echte beer was, maar “gewoon een mens in een pakkie” 

 

 

 
 
 

Bericht van 
 

De nieuwe ladder is er! (na te lezen op de website en als bijlage bij deze nieuwsbrief)  

Iets later dan verwacht maar dat maakt hem natuurlijk niet minder leuk. Met oude vertrouwde activiteiten 

en splinternieuwe zoals bijvoorbeeld De Band! 2019 en de meidenmiddag. In alle activiteiten die op De 

Compositie plaats vinden zal het brede school thema van dit jaar terug komen. Het thema van dit jaar is 

culturen. Tijdens de thema weken zal er extra aanbod na schooltijd zijn. Hier volgt op een later moment 

meer informatie over. Lees de ladder even goed door en als je je wil opgeven kan dat via 

jkuiper@deschoor.nl. 

 

 

 
Bericht van 

 
 
Bericht van de Ouderraad 

 

Voor dit schooljaar staan de volgende activiteiten nog op de agenda van 

de OR en school: projectweken, sportdag groep 1 en 2, Koningsspelen, 

sportdag groep 3 t/m 5, sportdag groep 6 t/m 8 en verjaardagendag. Ook 

het schoolvoetbal komt eraan. 

De ouderbijdrage van € 35,00 per kind per jaar kan nog altijd betaald 

worden door overschrijving naar ING rekening: NL23INGB0009682049 

t.n.v. OR De Compositie te Almere, o.v.v. “ouderbijdrage, de volledige 

naam van het kind en groepsnaam van de klas”.  

Bedankt alvast voor de ouderbijdrage en alle ouders die al betaald 

hebben super bedankt daarvoor.  

De kinderen en de OR rekenen op betaling van de ouderbijdrage door alle ouders voor een onvergetelijke 

schooltijd! 
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Op woensdag 1 mei 2019 

is de 5e editie van het JUMBO schoolvoetbaltoernooi 

voor leerlingen van groep 2 en 3 en 4 

Locatie: Sportpark De Marken, Oosterdreef 8, 1355 ES Almere 

Informatie is te vinden op  www.fcalmere-schoolvoetbal.nl 

Aanmelden op  https://fcalmere.nl/toernooiformjumbo 

 

http://www.fcalmere-schoolvoetbal.nl/
https://fcalmere.nl/toernooiformjumbo

