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Jaargang 16 nummer 02 
Almere, 19 oktober 2017 

 

Agenda voor de maand oktober en november 2017 
 

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

 

23 t/m 27 oktober Herfst vakantie 

Maandag 30 oktober Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij 

Woensdag 8 november Nationaal Schoolontbijt 

Vrijdag 10 november Spelletjesmiddag voor groep 1 t/m 8 

Donderdag 23 november Alle leerlingen mogen hun schoen op school achterlaten voor …. 

 
 
Beste ouders, 
 
Vandaag is de afsluiting van de kinderboekenweek. Er is gelezen in enge boeken, er is een verteller op 
school geweest, we hebben boeken van de ouderraad gekregen die met het thema te maken hebben. De 
kleuter- en onderbouw sluiten (soms verkleed) af met een disco en een modeshow. De midden- en 
bovenbouw sluiten af door bijvoorbeeld de laatste hand te leggen aan “enge” knutsels.  
 
Woensdag 8 november is het Nationaal Schoolontbijt.  
Het Nationaal Schoolontbijt is groter dan ooit! Meer dan een half miljoen kinderen schuiven in de 
ontbijtweek aan tafel op bijna 3.000 basisscholen in heel Nederland. We laten hiermee zien hoe leuk, 
lekker en makkelijk het is om de dag goed te beginnen. 
Op 8 november krijgt de school een compleet pakket met verschillende soorten brood, allerlei zoet en 
hartig beleg, yoghurt, groente, fruit, melk, thee en voor ieder kind een placemat en een folder met 
ontbijttips voor hun ouders.  
De leerlingen van de leerlingenraad hebben de burgemeester van Almere gevraagd om aan te sluiten bij 
het ontbijt. En….het is gelukt. Hij heeft een gaatje kunnen vinden in zijn drukke agenda en komt op 
school een hapje mee eten. Een aantal kinderen mag dan een vraag stellen aan de burgemeester. 
De kinderen van de onder- en kleuterbouw mogen, als ze dat willen, in pyama aan het ontbijt verschijnen.  
Vrijdag 10 november is er een spelletjesmiddag voor alle groepen. Het is de bedoeling dat er 
gezelschapsspelletjes gedaan worden, dus spelcomputertjes mogen thuisblijven.  
 
Met ingang van 13 november start de Compositie met het EU-Schoolfruitprogramma. EU-Schoolfruit 
stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten in de klas. De Compositie ontvangt 20 weken gratis 3 
stuks groente/fruit per leerling per week. Elke dag groente en fruit verbetert de gezondheid en 
leerprestaties! Wie wil dat nou niet? U hoort hier te zijner tijd via Digiduif meer over.  
 
Na de herfstvakantie is er op 30 oktober een studiedag voor de leerkrachten, waarin zij van alles leren 
over “woordenschat”. 
In de afgelopen jaren is op de Compositie regelmatig gesproken over woordenschatonderwijs. We kijken 
naar de praktijk van alle dag op school. Of je nu een taalles geeft, met rekenen bezig bent of een gerichte 
les woordenschat geeft, aan woordenschatontwikkeling werk je altijd. Als voorbereiding op de studiedag 
is er in een aantal groepen gefilmd. Deze filmpjes dienen als uitgangspunt voor de studiedag. We leren 
hierdoor van en met elkaar en richten ons op wat er al is en zoeken daarin de verbetering van wat er al 
wordt uitgevoerd.  

Fijne herfstvakantie allemaal ! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team van de Compositie, 
Joke Walda en Annet van Brussel  
Directie basisschool De Compositie  
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Bericht van 

De ouderraad is het schooljaar goed begonnen met vier nieuwe leden; Fulya, Nadia, Stan en Christine. 
Ook dit jaar staan er weer leuke activiteiten voor de kinderen op het programma.  
De schoolfotograaf is al langs 
geweest en heeft mooie foto’s 
van de kinderen gemaakt. Wij 
hebben de kinderen op de 
twee fotodagen begeleid en 
de fotograaf ondersteund. De 
informatie hoe de schoolfoto’s 
te bestellen, krijgt u vanaf 
vrijdag 20 oktober via de 
leerkracht.  
De voorbereidingen voor het 
Nationale schoolontbijt en de 
Sint viering zijn inmiddels in 
volle gang. De ouderraad 
heeft de school een uitver-
groting op canvas van de foto 
van het lustrum cadeau 
gedaan. Deze foto is te 
bewonderen bij de gymzaal 
op de eerste verdieping.  
Wij rekenen ook dit schooljaar  
weer op uw ouderbijdrage om  
de kinderen een onvergetelijk  
jaar te bezorgen! 
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Sterk in de klas 

Via deze weg willen wij u laten weten dat wij van “Sterk in de klas”, sinds enige tijd werkzaam zijn in de 

wijk Tussen de Vaarten. Dit betekent dat wij ook werken bij uw kind op school.  

Wat wij hier betekenen loopt breed uiteen. Onze expertise ligt voornamelijk op het Sociaal Emotionele 

gebied. Met vragen m.b.t. het leren van uw kind kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht. Wij 

organiseren o.a. trainingen waarbij wij kinderen helpen bij het vergroten van hun zelfvertrouwen. Daarbij 

ondersteunen wij ook kinderen individueel met een hulpvraag. Hierbij kunt u denken aan kinderen die het 

moeilijk vinden om sociale contacten aan te gaan of kinderen die gepest worden/ zelf pesten. Dit doen wij 

onder schooltijd in afstemming met de leerkracht van uw kind. 

Heeft u opvoedvragen? Dan kunt u ook bij ons terecht. Wij willen met u meedenken. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de IB-er van de school of rechtstreeks via de 

volgende email adressen: 

kheil@triade-flevoland.nl 

jvrossem@triade-flevoland.nl 

Misschien tot ziens! 

Groetjes Judith en Karin 

  

 
Mededelingenbord 
We krijgen steeds meer verzoekjes van organisaties om mededelingen in onze nieuwsbrief te plaatsen. 
Dat maakt de nieuwsbrief, naar onze mening, steeds minder “onze” nieuwsbrief. Toch willen we niet voor-
bij gaan aan de bekendmaking van alle leuke activiteiten waaraan uw kind kan deelnemen.  
We nemen daarom standaard een extra ruimte in de nieuwsbrief op, waarin we aangeven wat u op het 
mededelingenbord bij de hoofdingang kunt vinden.  
Wilt u meer weten over een activiteit, dan kunt u dat op het mededelingen bord verder lezen.  
 

Organisatie (wie) Activiteit (wat) 

Multi-sport Dagkamp Almere Sporten in de herfstvakantie in de Vrijbuiter 

De Schoor / Sportbedrijf Almere Sporten in de herfstvakantie in sporthal Waterwijk 

Nieuwsbrief JGZ Hoe ga je hoofdluis te lijf 
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