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Agenda voor de maand september 2017 
 

Maandag 4 sept. Eerste schooldag in het nieuwe schooljaar 

13+14+15 sept. Kamp voor alle groep 7 leerlingen 

Maandag 18 sept. Vrije dag voor groep 7 

18+19+20 sept. Kamp voor alle groep 8 leerlingen 

Donderdag 21 sept. Vrije dag voor groep 8 

Vrijdag 15 sept. Schoolreisje voor alle groep 3+4 leerlingen 

Dinsdag 19 sept. Schoolreisje voor alle groep 1+2 leerlingen 

Vrijdag 22 sept. Schoolreisje voor alle groep 5+6 leerlingen 

25+26 sept. Schoolfotograaf 

Ma 25 sept. 19:00-20:00u Informatie avond voor de ouders van alle groep 1+2 leerlingen 

Di 26 sept. 19:00-20:00u Informatie avond voor de ouders van alle groep 3+4 leerlingen 

Wo 27 sept. 19:00-20:00u Informatie avond voor de ouders van alle groep 5+6 leerlingen 

Do 28 sept. 19:00-20:00u Informatie avond voor de ouders van alle groep 7+8 leerlingen 

 

Bericht van de directie 
 

Beste ouders, 
 
Groep 8 

De 8e groepers van de Roze Flamingo’s en de Grijze Olifanten gaan De Compositie verla-

ten. Na jaren hard werken, gaan zij onze basisschool inruilen voor het Voortgezet Onder-

wijs. Volgende week zijn de uitvoeringen van de musical en hun afscheid. Het worden 

ongetwijfeld gezellige avonden waarbij onze groepers 8 een geweldige musical zullen laten 

zien onder leiding van hun leerkrachten Sophie en Ninke. 

 

Beste Aafreen, Amber, Anouk, Aymen, Cas, Celeste, Cheyenne, Damian, Danicha, Daniël, 

David, Dewi, Djemairo, Djunayd, Dominique, Elijah, Elisa, Heitem, Inde, Ixella, Jaasien, Jay 

P, Jay T, Kaemon, Kaylian, Kenzo, Laura, Lina, Lisa, Martijn, Mauro, Milan, Myla, Nadine, 

Nasr-Eddine, Nijaga, Rafael, Reno, Renso, Rick, Rigil, Rishano, Robin, Roma, Roshan, 

Sabrina, Safouane, Sanjeevini, Sanne, Sarah, Senna, Stefan, Tara, Wail, Yaasmien, Yannick, Zehra en 

Zia: het was goed om jullie op onze school te hebben.  

Héél véél succes en plezier op de middelbare school en kom nog eens langs met een mooi rapport ! 

 

Hulpouders 

Ook dit jaar hebben we weer heel veel hulp van ouders gekregen. We zouden het liefst de ouders 

allemaal persoonlijk bedanken, maar er gebeurt zo veel achter de schermen dat we dan vast iemand 

overslaan. Dat willen we absoluut niet, want alle helpende handen zijn voor ons even belangrijk! 

Dus heeft u geholpen in het afgelopen schooljaar, dan willen wij u daarvoor ontzettend bedanken. We 

vertrouwen er op dat we ook in de komende jaren weer een beroep op u mogen doen.  
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Herinnering betaling schoolreisje en kamp 

Het schoolreisje voor de leerlingen van groep 1 t/m 6 kost, inclusief 

entree, vervoer met de bus, een ijsje, begeleiding en polsbandjes € 27,50 

per kind. Wanneer er niet betaald wordt, kan uw kind niet mee op 

schoolreisje, maar hij/zij moet dan wel de hele dag op school aanwezig 

zijn, als ze 5 jaar of ouder zijn. 

 

Het kamp voor de leerlingen van de nieuwe groepen 7 en 8 kost € 75,00 

per kind.  

U kunt uw betaling overmaken op banknummer NL41 INGB 0000 1593 32 t.n.v. ASG betreft de Composi-

tie. We verzoeken u bij de overschrijving duidelijk te vermelden: betaling schoolreisje of kamp en de 

naam van het kind(eren). 

U kunt niet bij de leerkracht betalen, wel is er voor ouders die niet willen overmaken de mogelijkheid om 

contant te betalen, door het exact gepaste bedrag in een envelop, voorzien van de naam van het kind, in 

de zwarte brievenbus te doen, deze hangt in het kantoor van de administratie op de 1e verdieping. 

 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u op de hoogte gebracht van de extra vrije dagen voor de leerlingen. 

Hier heeft een kleine wijziging in plaats gevonden. De wijzigingen hebben we gearceerd. 

 

Extra vrije dagen voor alle leerlingen 

 Maandag 30 oktober aansluitend aan de herfstvakantie 

 Dinsdag 5 december vanaf 12 uur zijn alle leerlingen vrij 

 Vrijdag 22 december vóór de kerstvakantie 

 Vrijdag 2 februari    

 Maandag 5 februari 

 Donderdag 29 maart vóór Goede Vrijdag 

 Dinsdag 3 april na Pasen 

 Vrijdag 27 april Koningsdag  

 Vrijdag 15 juni 

 Maandag 16 juli vanaf 12 uur, na de wenochtend, zijn alle leerlingen vrij 

 Vrijdag 20 juli vóór de zomervakantie 

 

Vrije dagen alleen voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 3  (uitleg vindt u in de vorige nieuwsbrief) 

 Vrijdag 6 oktober 

 Woensdag 13 december 

 Maandag 22 januari 

 Maandag 12 maart 

 Vrijdag 22 juni 

 

 

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 

 

 

 
 

Ook namens Marcel (die ontbreekt op de foto) wenst de 

ouderraad u een  

Fijne zomervakantie allemaal, geniet 

ervan!  

Tot volgend schooljaar, dan staat de 

ouderraad weer klaar voor alle ouders en 

kinderen. 

 
 

 
 
 
 
 
 

  van Kinderdagpaleis La Luna 
 

Bij de Dagopvang van La Luna wordt gewerkt aan het thema vakantie. Puk doet ook gezellig mee en er 

wordt heerlijk gespeeld, geknutseld en natuurlijk met water gespeeld. 

De BSO zal de zomervakantie werken met het thema superhelden. De eerste week van de vakantie gaan 

ook een aantal kinderen mee op kamp bij La Luna. Dat is altijd dolle pret en wij wensen ze alvast veel 

plezier. Er worden verschillende activiteiten aangeboden in de zomervakantie en af en toe ook een 

uitstapje. De activiteiten planning zullen we zo snel mogelijk  ophangen. Bij warm weer mogen kinderen 

altijd zwemkleding en handdoek meenemen, we hebben weer badjes dus daar kunnen we bij warm weer 

gebruik van maken. We gaan er een gezellige zomervakantie van maken. 

Ook wordt er tijdens de zomervakantie hard gewerkt aan het herinrichten en opknappen van de groepen. 

 

Wij willen iedereen een hele fijne zomervakantie wensen. 

  



Nieuwsbrief basisschool de Compositie, schooljaar 2016-2017 4 

 

Vanaf 4 september 2017. Inschrijven nu al mogelijk! 

Peuterwerk is bedoeld om de overgang naar de basisschool soepel te laten verlopen. Onze pedagogisch 

medewerkers begeleiden uw kind daarbij door hem of haar op een speelse manier te leren omgaan met 

andere kinderen, samen te leren spelen, leren delen en de school (ver)kennen. 

Op ontdekkingsreis 

Op de groep wordt gewerkt met VVE methode Uk en Puk. We stimuleren en begeleiden  peuters in hun 

taal- en denkontwikkeling. Maar ook zelfstandig worden, problemen oplossen en creativiteit zijn heel 

belangrijk.  

De activiteiten sluiten aan bij de ervaringen en belevingen van de peuters.  Zo gaan we bijvoorbeeld veel 

met ze naar buiten, kijken we naar de dagelijkse rituelen en leren ze rekenen tijdens het 'winkeltje spelen' 

op de groep. Samen op ontdekking! 

Vergroten van ontwikkelingskansen 

Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en hun kansen vergroten is wat telt. Daar doen we het voor. 

Kinderen willen geaccepteerd, gerespecteerd en serieus genomen worden.  Ieder kind is uniek en moet 

de kans krijgen zijn eigen mogelijkheden en tekortkomingen te leren kennen.   

Meer weten of inschrijven 

Heeft u nog een vraag of wilt u uw kind inschrijven, neem  dan gerust contact met ons op! De 

medewerkers van afdeling planning & plaatsing helpen u graag verder. U kunt ze op werkdagen tussen 

8.30 uur en 17.00 uur telefonisch bereiken op 036 - 545 03 77 of per e-mail via planning@laluna.nl. 

Inschrijven kan ook via www.laluna.nl. 

 

 
 
 
 
 

http://www.laluna.nl/
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