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Agenda voor juni en juli 2017
Maandag 5 juni
Vrijdag 23 juni
26 t/m 30 juni
Vrijdag 7 juli
10 t/m 14 juli
Maandag 17 juli
Maandag 17 juli
Maandag 17 juli
Dinsdag 18 juli
Woensdag 19 juli
Donderdag 20 juli
Vrijdag 21 juli
22 juli t/m 3sept

Tweede Pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij
Koffie ochtend voor alle geïnteresseerde ouders
Alle leerlingen zijn vrij
Leerlingen van gr.1-7 krijgen de verslagen mee
Oudergesprekken middagen voor gr.1-7
Wenochtend (08:30-12:00u) voor 2017-2018
Vanaf 12:00 uur zijn alle leerlingen vrij
Eindmusical van gr.8-RF voor genodigden
Eindmusical van gr.8-GO voor genodigden
Leerkrachten verjaardagen-dag
Speelgoed-dag voor gr.1-7
Geen les meer, alle leerlingen zijn vrij
Zomervakantie !!

Schoolvakanties in het schooljaar 2017-2018 (de studiedagen volgen nog)
Herfst vakantie
Kerst vakantie
Voorjaars vakantie
Goede Vrijdag / Pasen
Mei vakantie
Hemelvaart weekend
Pinksteren
Zomer vakantie

21 t/m 29 oktober 2017
23 december t/m 7 januari 2018
25 februari t/m 4 maart 2018
30 maart t/m 2 april 2018
27 april t/m 6 mei 2018
10 t/m 13 mei 2018
19 t/m 21 mei 2018
21 juli t/m 2 september 2018

Beste ouders,
Met geweldige optredens hebben we op vrijdag 12 mei de projectweken en het lustrum afgesloten.
Graag willen we de ouderraad bedanken voor hun geweldige assistentie.
Ook de leerkrachten en leerlingen hebben zich van hun beste kant laten zien, TOP.
De opkomst van de ouders bij de 2 middagpresentaties was enorm groot. Wat fijn dat u in grote getalen
er was om met ons te genieten van de optredens.
Veel ouders hadden gelukkig oppas gevonden voor hun kleine kinderen.
Een klein minpuntje was, dat niet alle ouders gehoor hebben gegeven aan ons dringende verzoek om
maar met 1 persoon per leerling te komen naar de voorstelling. Om de mooie dag niet te bederven
hebben we deze keer alle aanwezigen toegelaten.
Echter om een eerlijk toegang-beleid te handhaven, en ons te houden aan de strenge brandvoorschriften,
zijn we genoodzaakt om in de toekomst, streng toe te zien op de gestelde regels, in het belang van de
leerlingen, leerkrachten en u.
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Compositie,
Joke Walda en Annet van Brussel
Directie basisschool De Compositie
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Cito-eind
Inmiddels hebben de leerlingen van groep 8, na een periode van hard werken, hun cito-scores
te horen gekregen. De gemiddelde score van 537 ligt boven het landelijk gemiddelde. Wat
hebben de kinderen van groep 8 het fantastisch gedaan en wat zijn we er trots op wat ons team
samen met de kinderen heeft weten te bereiken.
Groepen volgend jaar
Zoals elk jaar zijn we weer druk met de groepsindeling. Wat we nu al met zekerheid kunnen
zeggen is dat er in ieder geval 2 groepen 6 gevormd gaan worden.
Zodra wij meer kunnen vertellen over de rest van de indeling, zullen we u daar direct over
informeren.
Zelfstandig
In de vorige twee nieuwsbrieven hebben we geschreven over de parkeersituatie voor de school
en hebben we u verzocht om actief met uw kind mee te denken over een manier waarop er
minder parkeeroverlast zou kunnen ontstaan. We zijn dan ook heel blij om te zien dat er steeds
meer kinderen uit de groepen 5 t/m 8 met een trotse blik, zelfstandig naar school komen of de
school binnen lopen!
Beeldmateriaal
Tijdens de voorstelling van het lustrum, maar ook op de sportdag zijn er veel foto’s gemaakt en
is er gefilmd. Wij kunnen dat niet tegengaan, maar wij willen u vragen om zorgvuldig om te gaan
met dit beeldmateriaal. Plaatst u het niet op het internet! Er zijn namelijk steeds meer ouders die
aangeven dat zij niet willen dat er foto’s of filmbeelden worden gemaakt van hun kind(deren).
Wachten/ophalen
Na schooltijd wordt er door leerkrachten gewerkt op school. Zij vergaderen, bereiden lessen
voor, overleggen met andere collega’s of voeren oudergesprekken. Zij willen dat graag in alle
rust doen, maar wij merken steeds vaker dat ouders, met jonge kinderen na schooltijd in de
school wachten op een ouder broertje/zusje, die op dat moment een naschoolse activiteit heeft.
Met name de jonge kinderen zorgen dan voor veel geluidsoverlast. Daarnaast wordt er gebruik
gemaakt van het speelmateriaal van de kleuters. Dat is niet de bedoeling.
Als u moet wachten op uw kind, dan willen wij u vragen dat buiten te doen. We vertrouwen
daarbij op uw medewerking.
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