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Jaargang 17 nummer 02 

Almere, 18 oktober 2018 

Agenda voor oktober/november 2018 
 

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

Vr. 19 oktober Studiedag: alle leerlingen zijn vrij 

Ma. 22 t/m  vr. 26 oktober Herfstvakantie 

Ma. 29 oktober Studiedag: alle leerlingen vrij 

Wo.   7 november Nationaal school ontbijt 

Ma. 12 november Leerlingen gr. 1 t/m 4 zijn vrij 

Ma. 12 november Cultuurdag voor de groepen 5 t/m 8 

Vr. 16 november Spelletjesmiddag 

Do. 22 november Alle leerlingen mogen hun schoen zetten 

 

Beste ouders, 

 
Op 1 januari 2019 vindt er een personeelswisseling plaats. Sophie Weller gaat reizen door Zuid Amerika. 
Dat is heel leuk voor haar en we wensen haar veel mooie ervaringen toe! Petra de Kleijn gaat haar plaats 
innemen. We zijn heel blij dat we Petra in dienst kunnen nemen, want het is momenteel niet makkelijk om 
aan goed personeel te komen. 
Op de studiedag van vrijdag 19 oktober krijgen wij informatie over executieve functies. Kort gezegd zijn 
dat de vaardigheden die kinderen nodig hebben om tot leren te komen. Wij als team gaan leren wat wij 
kunnen doen om deze vaardigheden goed aan te leren. 
Tijdens de studiedag van 29 oktober buigen wij ons over de doorgaande lijn van ons ICT programma en 
evalueren wij de start van het werken met chrome books (cb) in de groepen 5 t/m 8. Sinds de 
zomervakantie hebben we voor 2 klassen 30 cb. De cb worden per dag ingezet voor de verwerking van 
de rekenstof. Daarnaast worden alle toetsen die bij de methodes horen op de cb gemaakt, zodat de 
leerkrachten minder tijd nodig hebben voor het nakijken. Ook worden de cb ingezet om andere ICT 
vaardigheden aan te leren. 
De groepen 3 en 4 werken met laptops en de groepen 1-2 hebben iPads. 
12 november hoeven de kinderen thuis niet eerst te ontbijten. Op deze woensdag eten de kinderen met 
de leerkracht in hun eigen groep. Het Nationaal Schoolontbijt is een landelijk initiatief om  kinderen op 
een gezond ontbijt te trakteren. Daar doen we graag aan mee! 
Tijdens de cultuurdagen maken de kinderen kennis met verschillende werkvormen op het gebied van 
kunst en cultuur. Vaak maken we gebruik van groep doorbroken ‘workshops’, zodat de kinderen kunnen 
kiezen waar ze iets over willen leren. 
U heeft na de herfstvakantie nog 1 week de tijd om een jonger broertje of zusje in te schrijven voor dit 
schooljaar. Na die week maken wij de balans op en geven we de overige plaatsen aan nieuwe ouders die 
op de wachtlijst staan. 
Tja en dan stevenen we langzaam weer af op december; de feest maand! 
 
Mocht u over bovenstaande zaken nog vragen hebben, dan horen we dat graag! 
U bent in ieder geval welkom tijdens de vragenrondes over de uitslag van de ouder enquête. Deze zijn 
van dinsdag t/m vrijdagmorgen 30 oktober t/m 2 november van 8.30-9.00 uur. U kunt ons vinden in de 
teamruimte op de 1e verdieping. 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het team van de Compositie,  
Joke Walda en Annet van Brussel  
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Social Schools 3.0 

Social Schools is ons nieuwe communicatie middel, de “oude Digiduif”. 
 

Hieronder een aantal tips voor ouders, die problemen ervaren. 
1. Wij gebruiken Social Schools 3.0    o.a. te bereiken via  https://login.socialschools.eu 
2. Uw gebruikersnaam is het emailadres welke u ook gebruikte voor Digiduif. 
3. Uw wachtwoord is degene die u ook gebruikte voor Digiduif. 
4. Nadat u klikt op uw naam en daarna op Instellingen, kunt u opgeven hoe u gewaarschuwd wilt wor-

den dat er een bericht is voor u: via uw opgegeven emailadres of via een app, of beide. 
5. De eventueel meegezonden bijlage treft u aan als u naar beneden scrolt in het SocS bericht. 

Als u problemen heeft, stuur dan uw vraag naar de helpdesk support@socialschools.zendesk.com 

 
 
 
 

Bericht van 
 
Lampionnen maken doen we ook dit jaar natuurlijk weer.  
Donderdag 8 november in het zwembad.  
We hebben 2 tijden dat je in kan schrijven.  
De eerste ronde is van 14.30 tot 15.30 en  
de tweede ronde is van 15.30 tot 16.30.  
Kosten zijn 2 euro.  
Alle klassen zijn welkom, de kinderen van groep 1 en 2 onder begeleiding van een ouder of verzorger. 
Meld je aan via Kuiper@deschoor.nl of stuur mij even een WhatsApp bericht 06-42741979. 
 
 

Herinnering betaling voor continurooster 

Veel ouders hebben de bijdrage voor het continurooster betaald, hartelijk dank hiervoor, maar helaas nog 

niet alle ouders. Aan die ouders willen wij vragen om de bijdrage van €35,= per kind per jaar (omgerekend 

nog geen €3 per maand) te betalen. 

Wij vinden het fijn dat wij kunnen zorgen voor een continurooster. Dat zorgt voor continuïteit tijdens de 
schooldag en rust in de school. Dat betekent ook dat u uw kind maar 1x per dag brengt en ophaalt, 
waardoor u zelf meer ruimte krijgt in uw dagindeling. 
Uw bijdrage wordt gebruikt om professionals (leidsters van GO! en de medewerkers van de Droomspeelbus) te beta-
len die uw kinderen begeleiden tijdens het buitenspelen, omdat leerkrachten, net als werknemers in an-
dere beroepsgroepen, recht op een half uur pauze hebben tussen 10:00 uur en 14:00 uur. 
Onze leerkrachten zijn al bereid om één keer in de week pleinwacht te lopen. Hiermee komt dus hun 
pauze moment te vervallen. We kunnen dit met ons grote team bijna voor alle dagen regelen, maar niet 
helemaal. Daarom vragen wij u een bijdrage voor het continurooster. 
 

Maakt u uw bijdrage van €35,= per kind over op ING-rekening NL41 INGB 0000 1593 32 t.n.v. ASG be-

treft De Compositie te Almere o.v.v. bijdrage continurooster en de naam van uw kind? Hartelijk dank!  
 
 

 
Bericht van 

 
Ook dit jaar staan er weer leuke activiteiten voor de kinderen op het programma.  
De schoolfotograaf is al langs geweest en heeft foto’s van onze kinderen 
gemaakt. Wij hebben de kinderen op de twee foto dagen begeleid en de 
fotografen ondersteund. Hopelijk zijn de schoolfoto’s mooi geworden en komen 
ze gauw binnen. De voorbereidingen voor het Nationaal Schoolontbijt en de Sint 
viering zijn in volle gang. Het is belangrijk dat de ouderbijdrage door alle ouders 
wordt betaald, omdat we dan gedurende het gehele schooljaar alle geplande 
activiteiten voor de kinderen kunnen blijven doen. De activiteiten worden niet gesponsord, dus wij zijn 
echt afhankelijk van de inkomsten via de ouderbijdrage. Zoals eerder aangegeven wordt de ouder-
bijdrage gebruikt voor het organiseren van extra activiteiten die niet onder het normale lesprogramma 
vallen en waarvoor de school ook geen bijdrage ontvangt van de gemeente of van het Rijk. Deze extra 
activiteiten zijn dit schooljaar: het Nationaal School ontbijt, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, de sportdagen, 
Projectweek en verjaardagendag. Verder wordt de ouderbijdrage ook gebruikt voor de boeken voor in de 

https://login.socialschools.eu/
mailto:support@socialschools.zendesk.com
mailto:Kuiper@deschoor.nl
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bibliotheek, het klassengeld waarmee de leerkrachten allerlei kleine, nuttige en leuke spullen kopen voor 
gebruik in de klas, excursies en uitjes. Voor alle kinderen die nu ingeschreven staan bij De Compositie is 
de ouderbijdrage: € 35,00 per kind per jaar.  Wij verzoeken de betaling van de ouderbijdrage over te 
schrijven op ING rekening: NL23 INGB 0009 6820 49 t.n.v. OR De Compositie te Almere, o.v.v. “ouder-
bijdrage, de volledige naam van uw kind en groepsnaam van de klas”. Wij rekenen ook dit schooljaar 
weer op betaling door alle ouders, zodat wij de kinderen een onvergetelijke schooltijd kunnen bezorgen. 
De OR bedankt de ouders die de ouderbijdrage al hebben betaald hartelijk!   
Voor vragen of een betalingsregeling is de OR te bereiken via: or@compositie.asg-almere.nl. 
 

In de vakantie … 

In de vakantie, nog even lekker naar buiten, boswandelingen 

maken en afsluiten met warme chocolademelk, het liefst met een 

dekentje bij een  vuurkorf. Op www.kidsproof.nl/almere vind je de 

leukste gezinsuitjes en kinderactiviteiten in Almere en de rest van 

Flevoland. Verder vind je op de website inspiratie om thuis lekker 

te knutselen of met elkaar te koken. Neem snel een kijkje. 

 

 

In de herfstvakantie organiseert de Droomspeelbus Sport&Spel 

de Kidscup 2018, zie hieronder. 

 

 

Fijne herfstvakantie allemaal 

 

 

  

mailto:or@compositie.asg-almere.nl
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