Jaargang 17 nummer 01
Almere, 14 september 2018

Agenda voor de maand september 2018
De jaarkalender vindt u op de website > tabblad “Praktisch” > Vakantie en vrije dagen > Jaarkalender

Ma. 17 september
Di. 18 september
Vr. 21 september
Ma+di 24+25 september
Ma. 24 sept 19:00-20:00u
Di. 25 sept 19:00-20:00u
Wo.26 sept 19:00-20:00u
Do. 27sept 19:00-20:00u
Vr. 19 oktober
Ma. 22 t/m vr. 26 oktober
Ma. 29 oktober

Vrije dag voor groep 8
Schoolreis voor alle groep 3+4 en 5+6 leerlingen
Schoolreis voor alle groep 1+2 leerlingen
Schoolfotograaf
Informatie avond voor de ouders van alle groep 1+2 leerlingen
Informatie avond voor de ouders van alle groep 3+4 leerlingen
Informatie avond voor de ouders van alle groep 5+6 leerlingen
Informatie avond voor de ouders van alle groep 7+8 leerlingen
Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
Herfstvakantie
Studiedag: alle leerlingen vrij

Beste ouders,
Wij hopen dat u en uw kind(eren) hebben kunnen genieten van een fijne zomervakantie en vol goede
moed beginnen aan een succesvol jaar op onze basisschool!
Graag stellen we onze nieuwe teamleden aan u voor:
Bianca Wiedenhoff: leerkracht voor de Roze Biggen groep 1-2
Lianne Bakker: leerkracht voor de Groene kikkers groep 1-2
Bij de nieuwe start van een schooljaar moeten soms ook even nieuwe afspraken worden gemaakt. Deze
afspraken hebben te maken met het volgende: We zijn een grote school met veel kinderen, maar met nog
veel meer ouders.
U kunt zich vast voorstellen dat vragen als: “Kunt u even checken of mijn kind in de klas zit” of “kunt u
even doorgeven dat mijn kind om 14.00 uur naar de tandarts moet” of kunt u even doorgeven dat mijn
kind vandaag mee mag met haar vriendinnetje”, voor ons heel veel tijd kosten. Inmiddels hebben we
namelijk al meer dan 500 leerlingen en u bent niet de enige met een dergelijk verzoek. Wilt u zoveel
mogelijk thuis al afspraken maken met uw kind?
Ook zijn er mogelijkheden om te traceren waar een mobiele telefoon zich bevindt. Mocht uw kind
vergeten zijn u terug te bellen, dan kunt u zien dat de telefoon zich op de Chagallweg bevindt en mag u
er vanuit gaan dat uw kind op school is. Is dat niet het geval? Altijd bellen!!
Verder willen we u opnieuw vragen om uw kinderen zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te
brengen. We begrijpen dat er heel veel ouders zijn die direct naar hun werk doorrijden en daarom met de
auto naar school komen, maar de hoeveelheid parkeerplaatsen zijn vlak voor de deur van de school
beperkt.
Het gras is bijvoorbeeld geen parkeerplaats! Een eindje verderop, tegenover de calisthenicsbaan, is vaak
voldoende parkeerruimte. Ja….u moet dan inderdaad 200 meter lopen.
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Per 1 oktober wordt Digiduif > Social Schools. Dat geeft weer even wat omschakel problemen. Helaas
hebben wij daar geen invloed op en zijn wij afhankelijk van de leverancier.
Met behulp van de onderstaande link kunt u alvast lezen wat de veranderingen zullen zijn:
https://www.socialschools.nl/veranderingen-digiduif#veranderingen-leerkrachten
Bijdrage continurooster:
Binnenkort vragen wij u om de bijdrage van € 35,00 te betalen voor de middagpauze-opvang van de
kinderen. De leerkrachten hebben recht (zie Arbowet) op een half uur pauze per dag. Zij kunnen zich een
half uur even terug trekken, hun lunch in alle rust opeten en met vernieuwde energie aan het middag
programma beginnen. Om de leerlingen zo goed mogelijk buiten op te vangen kiezen wij ervoor om
betaalde krachten in te zetten. Dit zijn leidsters van peuterspeelzaal GO! en medewerkers van de Droomspeelbus/de Schoor. Daarnaast wordt ieder teamlid ingezet op de dag dat zijn/haar groep gym heeft van
de vakleerkracht. De gymtijd wordt dan door de leerkracht benut om even te pauzeren.
Als u het jaarlijkse bedrag van €35,- per kind in termijnen wilt betalen dan is dat zeker mogelijk en kunt
u dat overleggen met Claire, Annet of Joke.
Wachtlijst:
Het is fijn dat de Compositie een goede naam heeft in en buiten de wijk. Dat zorgt echter voor zoveel
aanmeldingen van nieuwe leerlingen, dat wij dreigen uit het gebouw te groeien. In overleg met het
bestuur is ervoor gekozen om het leerlingaantal in te dammen en alleen gebruik te maken van de 20
lokalen die ons gebouw ter beschikking heeft. Het inzetten van het speellokaal als vast lokaal, willen we
in de nabije toekomst vermijden en is dus een tijdelijke oplossing.
Het komend jaar schrijven we allereerst de kinderen van broertjes en zusjes in. Daarvoor is het nodig dat
u nu zo snel mogelijk een afspraak maakt en uw kind vóór 1 november 2018 aanmeldt als uw kind
komend schooljaar 4 jaar wordt!!! Wij reserveren dan een plek. De overige plaatsen zijn voor kinderen
die vlakbij de school wonen.
Prietpraat, maar echt gebeurd:
- Er vraagt een kind aan de leerkracht: Wat moet ik doen? De leerkracht antwoordt: “Het bord moet af”.
Teruggekomen in het lokaal ziet de leerkracht dat alle notities van het bord zijn geveegd. “Het bord
moest toch af?”
- Bij een taalopdracht ziet de leerkracht een leerling heel hard nadenken en verwoordt dat door te
zeggen: “Ik zie een vraagteken boven jouw hoofd. Wat begrijp je nog niet goed?” Waarop de leerling
verbaasd om zich heen kijkt en zegt: “Ik zie niks juf”
- Er wordt gesproken over piraten die een schip enteren. Er wordt uit gelegd wat dat betekent in de
piratenwereld. Een leerling vult vervolgens aan door te zeggen: In de Engelse wereld betekent het
gewoon ergens naar binnen gaan.
- Een juf draagt voor het eerst een bril. Een leerling merkt het op en zegt: ik heb u nog nooit een bril
zien dragen. Waarop de juf vraagt: “en…wat vind je ervan?”
“Veeeeeeeel beter”, is het antwoord.
Informatie-avond:
In de kalender heeft u het waarschijnlijk ook al zien staan, maar binnenkort zijn de informatie-avonden
voor alle groepen van 19.00-20.00 uur. Op deze informatie-avond krijgt u te horen wat er het komend jaar
op het lesprogramma staat. Het is leuk om kennis te maken met andere ouders uit de groep van uw kind,
maar na deze avond bent u ook beter op de hoogte van wat er op school gebeurt en wat er van uw kind
wordt verwacht en kunt u uw kind hier ook naar vragen. De leerkrachten vinden het fijn als de avonden
goed worden bezocht, dus zeg uw andere afspraken af en kom naar de informatie-avond ;-)
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Bericht van de Ouderraad:
De Ouderraad (OR) is op zoek naar nieuwe, enthousiaste, proactieve en betrokken 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 minimaal zes
keer per jaar vergadering om alle activiteiten door te spreken, commissies te
vormen en de taken te verdelen. Daarnaast zijn wij tijdens verschillende activiteiten,
zoals de Musical en projectweek, op school aanwezig om te helpen bij de
organisatie.
Geïnteresseerde vaders en moeders kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar:
or@compositie.asg.nl.
Naschoolse activiteiten:
Als bijlage treft u de nieuwe activiteitenladder van de Schoor aan.
We gaan er een fijn schooljaar van maken 
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Compositie,
Joke Walda en Annet van Brussel
Directie basisschool De Compositie
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