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Jaargang 17 nummer 06 

Almere, 28 februari 2019 

Agenda voor maart 2019 
 

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

Vrijdag 8 maart Spelletjes middag 

Maandag 11 maart Start van 3 weken project 

Vrijdag 15 maart Alle leerlingen vrij i.v.m. leerkrachten staking 

Woensdag 20 maart Sportdag kleuterbouw 

Maandag 25 maart Cultuurdag voor gr.1 t/m 4 

Dinsdag 26 maart Cultuurdag voor gr.5 t/m 8 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers, 

 

Vorig jaar kwam o.a. uit het oudertevredenheidsonderzoek naar voren dat er te weinig aandacht is voor 
de verschillende culturen binnen de school. Daar willen we dit schooljaar iets groots aan doen. Ieder jaar 
hebben we een schoolproject waarin een thema centraal staat voor alle leerlingen en dit jaar hebben we 
gekozen voor Culturen. Vanuit dit thema gaan we 3 weken onderzoeken welke culturen er binnen de 
groepen zijn en welke verschillen en vooral overeenkomsten we zien. 
Het project wordt afgesloten met een ‘proeverij’ in het zwembad, waar we van elkaars eten kunnen 
proeven. U hoort hier binnenkort meer over. 
 
Op de studiedag van 1 februari heeft het team aandacht besteed aan de toekomst van het onderwijs op 
de Compositie. Iedere 4 jaar zijn scholen verplicht om een Schoolplan te schrijven (te lezen op onze 
website). Ter voorbereiding op het Schoolplan 2019-2023 hebben we eerst een analyse gemaakt van 
onze leerling populatie. Daarna hebben we onze missie herijkt. Voor de komende jaren is onze missie: 
Goed onderwijs maken we samen. Het gaat op een school altijd om “goed onderwijs”. En dat we dit in 
samenwerking met alle teamleden en ook leerlingen en ouders doen is bekend. Daar staan we voor. 
Zodra ons nieuwe schoolplan gereed is zullen we u dat melden in deze nieuwsbrief. 
De studiedag van 28 februari stond in het teken van een leerrijke omgeving. Een onderdeel daarvan is de 
inrichting van het lokaal. Hoe richten we deze in, zodat de kinderen gesteund worden door een omgeving 
die hen motiveert en stimuleert. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het team van de Compositie, 
 
Joke Walda en Annet van Brussel  
Directie basisschool De Compositie  
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Prietpraat, maar echt gebeurd:  
Juf Joke zit bij de kleuters in de kappershoek voor een kappersbehandeling. Kleuter: “we verven je haar 
nu roze, maar dat is nep hoor! 
 
 
 

 
 
 

Bericht van 
 

 
E-mail adres van de Schoor 
Binnen de Schoor is er iets veranderd. Het is klein maar wel belangrijk genoeg om te vermelden.  
De mail adressen zijn aangepast. Het mail adres van de activiteiten begeleidster is vanaf nu 
jkuiper@deschoor.nl i.p.v. kuiper@deschoor.nl. De eerste letter van de voornaam is er aan toegevoegd. 
 

 

 

 

 

 
 
Bericht van 
 
Hopelijk heeft iedereen een fijne voorjaarsvakantie gehad en genoten 
van het mooie weer. De OR is druk bezig met de organisatie van de 
resterende schoolactiviteiten. 
Het jaarverslag van het schooljaar 2017-2018 is op woensdag 3 april 
2019 van 20:00-21:00 uur in te zien tijdens de OR vergadering door 
de leden (ouders die de ouderbijdrage hebben betaald).  
Graag uiterlijk vrijdag 29 maart 2019 via de e-mail: 
or@compositie.asg.nl kenbaar maken dat je het jaarverslag komt 
inzien. Tot ziens! 
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