Nummer 2016/17-06
Almere, 3 maart 2017

Agenda voor de maand maart 2017
Woensdag 8 maart
Woensdag 22 maart
Vrijdag 24 maart
Zondag 2 april

Sportdag Kleuterbouw
Grote Rekendag
Spelletjes middag gr.1 t/m 8
Zomertijd is ingegaan

Beste ouders,
e

Na een welverdiende voorjaarsvakantie zijn we inmiddels gestart met het “2 deel” van het schooljaar. De
komende periode beginnen we sportief. Er is een sportdag gepland voor kleuters en ook aan het
voetbaltoernooi doen we dit jaar weer mee. Dat we sportief met elkaar omgaan kunnen we ook nog eens
laten zien tijdens de spelletjesmiddag.
Het zou ontzettend leuk zijn als u tijd kunt maken om even te komen kijken bij het schoolvoetbal om de
kinderen aan te moedigen. Onderstaand treft u de speeltijden aan:
Woensdag 8 maart Jongens
14.00
Compositie 1
14.30
Montessori stad 2
14.30
Compositie 3
15.00
Zeetuin 2
15.00
Compositie 3
15.30
Polygoon
16.00
Compositie 1
16.30
Compositie 2
16.30
Zeetuin 1

Kraanvogel 1
Compositie 2
Zonnewiel 2
Compositie 1
Caleidoscoop 2
Compositie 2
Ontdekking 2
Kraanvogel 2
Compositie 3

Woensdag 15 maart Meiden
Zonnewiel 1
compositie
Compositie 2
Zeetuin 2
Compositie

caleidoscoop

Polygoon 2
Kraanvogel
Compositie 2

Compositie 2
Compositie
ontdekking

In februari hebben de kinderen uit de groepen 7 en 8 een enquête naar leerlingtevredenheid ingevuld.
We zijn heel blij met de mooie cijfers die wij als school van de kinderen hebben gekregen. Op pagina 3
vindt u de uitslag van het onderzoek.
Omdat het gemiddelde cijfers betreffen, hebben we ook gekeken naar eventuele onvoldoendes die door
de leerlingen zijn gegeven. De onderwerpen waaraan door een enkeling een onvoldoende is gegeven
hebben we in de groepen besproken.
In de week voor de voorjaarsvakantie is er gewerkt aan een nieuw netwerkysteem, zodat de school
toekomst bestendig is wat betreft het werken met software. Afgelopen week zijn 12 digiborden
vervangen. Helaas gaan deze borden niet zo lang mee als het oude krijtbord!  We zijn wel heel blij met
deze vernieuwde technologie.
Op pagina 4 informatie over de GGD Ouder Cursus Opvoeden & Zo
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 OR zal dit jaar nog samen met de teamleden van school de sportdagen voor de onderbouw en bovenbouw organiseren, de verjaardagen-dag en helpen bij de Projectweek. De voorbereiding van de sportdag
onderbouw is in volle gang en zal plaatsvinden op woensdag 8 maart 2017.
Dankzij de ouders die de ouderbijdrage betalen kunnen wij leuke activiteiten voor de kinderen blijven organiseren. Wij rekenen ook dit schooljaar weer op betaling van alle ouders, zodat wij de kinderen een
onvergetelijke schooltijd kunnen bezorgen. Aan alle ouders die de ouderbijdrage reeds hebben betaald,
super bedankt daarvoor!
Aan de ouders die nog willen betalen kan de € 35,00 per kind per jaar worden overgemaakt op ING
rekening nummer: NL23 INGB 0009 6820 49 t.n.v. OR De Compositie te Almere, o.v.v. “ouderbijdrage,
de volledige naam van het kind en groepsnaam van de klas”.
De OR heeft een aantal e-mails ontvangen van enthousiaste potentiele leden, die benaderd zijn, maar is
nog steeds op zoek naar nieuwe leden.
Ouders kunnen zich aanmelden bij de huidige OR leden of e-mailen naar: or@compositie.asg-almere.nl.

van Kinderdagpaleis La Luna
Afgelopen week in de voorjaarsvakantie zijn er allerlei activiteiten georganiseerd voor de kinderen.
De BSO kinderen hadden een modeshow gehouden. De kleding hadden zij helemaal zelf gemaakt van
vuilniszakken en aluminiumfolie. De kunstwerken zijn te bewonderen op onze Facebook pagina;
Kinderdagpaleis La Luna.
De kinderen hebben ook koekjes gebakken, kunstwerken gemaakt van zoutdeeg en zijn naar het
Kidsfeest in Almere Poort geweest. Waar zij allerlei workshops konden volgen, waaronder; kungfu en
dans.
En als afsluiter van de vakantie hadden de kinderen een carnavalsdisco waar zij verkleed mochten
komen en geschminkt werden. De kinderen vonden het hartstikke gezellig met elkaar.
Bij de dagopvang hebben zij uiteraard ook carnaval gevierd. Met allerlei activiteiten konden de kinderen
zich vermaken. Wat een feest!
Er worden bij de dagopvang nu een aantal kinderen 4 jaar.. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.
Na 4 jaar bij ons op de dagopvang gezeten te hebben, zullen wij deze kinderen ook onwijs gaan missen!
Wij wensen de kinderen wel een hele leuke tijd toe op school!
Gelukkig kunnen wij weer nieuwe kinderen verwelkomen op de dagopvang en daar zijn wij ontzettend blij
mee!
Vorige maand hadden de kinderen bij de dagopvang thema "ziek zijn". Ze mochten in de thema hoek,
dokter spelen en er werden allerlei activiteiten georganiseerd in dat thema.
Vanaf deze week beginnen zij met een nieuw thema; Eet smakelijk!
De kinderen zullen hierin ook weer nieuwe activiteiten aangeboden krijgen, waarin zij fruit en groente
zullen gaan proeven. Maar ook plantjes gaan planten.
Wij hebben er zin in!
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Ouder Cursus Opvoeden & Zo
Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert de GGD/het OKE punt ook dit voorjaar weer de
opvoedcursus: Opvoeden en Zo.
Voor wie?
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen
opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat zijn
eigenlijk goede straffen. En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet? Is het
normaal dat ouders de hele dag voor politieagent moeten spelen?
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan de
hand van alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te
maken. De vaardigheden zijn gericht op een plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u
goed gedrag van kinderen kunt stimuleren en hoe u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren.
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige
ouder bent die zich soms onzeker voelt over de opvoeding.
Inhoud Opvoeden & Zo
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd:
Bijeenkomst 1: Aandacht geven en prijzen
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen
Bijeenkomst 3: Straffen
Bijeenkomst 4: Negeren
Bijeenkomst 5: Apart zetten
Bijeenkomst 6: Alles op een rij
Kosten:
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis.
De cursus wordt op dinsdagochtend gegeven.
De cursus data zijn: 28 februari, 7, 14, 21,28 maart en 4 april
Tijd van 9.00-11.00 uur.
De cursus wordt gegeven in het gebouw van de GGD, adres Boomgaardweg 4.
Almere (parkwijk).
Voor meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven, kunt u bellen met de
Oké- telefoon nr: 036-5357366 (elke werkdag bereikbaar van 9-16.30 uur)
Wees er snel bij want vol=vol.
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