Nummer 2016/17-08
Almere, 4 mei 2017

Agenda voor de maand mei 2017
Zie ook onze jaarkalender: www.compositie.asg-almere.nl > Praktisch > Vakantie en vrije dagen > jaarkalender

1 t/m 12 mei
Vrijdag 5 mei
Woensdag 10 mei
Woensdag 10 mei
Woensdag 10 mei
Donderdag 11 mei
Vrijdag 12 mei
Woensdag 24 mei
25 t/m 28 mei

Project weken op school
Bevrijdingsdag, alle leerlingen zijn vrij
Project tentoonstelling 13:00-13.30u in de klassen
6 Compositie teams spelen het Jumbo voetbaltoernooi
Jongens gr.5-BK spelen finale school voetbaltoernooi
Dans en/of muziekworkshop voor alle leerlingen
Afsluiting projectweek met presentaties
Sportdag voor de groepen 3 t/m 8
Hemelvaartweekend, alle leerlingen zijn vrij

Beste ouders,
We zijn deze week gestart met het “landenproject”. Maandagochtend werd het
project officieel geopend door een groepje toeristen, die een kijkje kwamen
nemen in het land dat Compositie heet. Alle leerkrachten hebben een
aandenken voor hun reiswens in de koffer gezet, die op het podium staat. We
zijn ontzettend blij met alle vlaggen die de kinderen van huis hebben
meegenomen. Soms meegenomen van verre reizen, maar vaker nog uit het
vader- of moederland. Zo zien we goed wat een diversiteit aan culturele achtergronden we binnen de
school hebben.
Tijdens het project gaan de kinderen 2 weken lang aan de slag met het gekozen land. Ze knutselen,
zoeken en horen informatie en maken kennis met het eten uit dat specifieke land.
De kinderen zijn natuurlijk erg trots op alles wat ze maken tijdens het project. Daarom willen ze het graag
aan u laten zien in een expositie, die we houden op woensdag 10 mei na schooltijd. Van 13:00 uur tot 13:30
uur, kunt u door de school lopen om te bekijken waar er tijdens het project aan gewerkt is.
Eind volgende week is het lustrum. We vieren ons 15 jarig bestaan. Gekoppeld aan het landenproject,
doen de kinderen overdag allerlei activiteiten. Dat varieert van het leren van een dans tot rappen. De
organisatie Max Music komt de kinderen dans- en muziekles geven, (zoveel mogelijk) aansluitend bij het
land waar de kinderen over werken.
Vrijdagmiddag zijn er twee presentatierondes waarin steeds de helft van de school laat zien wat ze
geleerd hebben. Ronde 1 is van 12:45 uur tot 13:35 uur en ronde 2 is van 13:55 uur tot 14:40 uur. U bent
van harte welkom om te komen kijken. In het schema hieronder kunt u zien wanneer welke groep
optreedt. Bij mooi weer zullen de optredens buiten zijn op het grote schoolplein. Bij slecht weer is het in
de gymzaal. In dat geval kan er één ouder per kind komen kijken.
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Presentatie 1 van 12.45 - 13.35 uur
½ Roze Biggetjes
½ Groene Kikkers
½ Gele Eendjes
3 Witte Schapen
4 Rode Draken
5 Gele Giraffen
6 Gekleurde Vissen
7 Zwarte Panters
8 Roze Flamingo’s
8 Grijze Olifanten

Presentatie 2 van 13.55 - 14.40 uur
½ Rode Lieveheersbeestjes
½ Gele Bijtjes
3 Blauwe Dolfijnen
3 Witte Meeuwen
4 Groene Schildpadden
4 Paarse Dino’s
5 Bruine Kangoeroes
5 Rode Katers
6 Bonte Papegaaien
7 Witte Haaien
7 Witte Tijgers

Tijdens het project worden we door de OR getrakteerd op de hapjes uit diverse landen en krijgen we
allemaal een ijsje. Ook voor Pasen heeft de OR de kinderen verrast met een heerlijk paaskonijn/ei.

Veilige schoolomgeving
In de vorige nieuwsbrief hebben we geschreven over een veilige
schoolomgeving.
We willen één van de tips die daarbij gegeven werd uitlichten; De
mogelijkheid van Kiss and drive. Kinderen in de groepen 5 t/m 8
hoeven eigenlijk niet meer door ouders naar de groep begeleid te
worden.
Hiermee stimuleert u ook de zelfstandigheid van uw kind en ontstaat
er een betere doorstroming van auto’s. Wilt u hier de komende tijd
samen met uw kind afspraken over maken?

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Compositie,
Joke Walda en Annet van Brussel
Directie basisschool De Compositie

van Kinderdagpaleis La Luna
Op de dagopvang van La Luna zijn ze begonnen met het thema: "dit ben ik". In dit thema leren de
kinderen meer over emoties en hun zintuigen.
Op de Naschoolse opvang is een nieuwe collega begonnen zij vervangt Mandy. Haar naam is Laura
Buitink. Laura zal zich nader voorstellen via een A4-tje op de gang en is al een bekend gezicht.
De meivakantie is weer achter de rug. Op de naschoolse opvang zijn weer leuke activiteiten gedaan. Zo
hebben ze sport en spel activiteiten gedaan, ballon figuren gemaakt, heerlijke tompoezen gemaakt en ze
zijn naar het paardenrusthuis is Soest geweest.
Vanaf 1 juni 2017 neemt La Luna als onderdeel van GO! Kinderopvang de activiteiten over van
Smallsteps bij vestiging de Compositie. Alle medewerkers die op deze vestiging werken gaan mee over,
zodat de continuïteit gewaarborgd blijft. De rest van het jaar staat in het teken van een stapsgewijze
overgang van La Luna naar GO! Kinderopvang.
Heeft u vragen over de kinderopvang in de Compositie, dan kunt u terecht bij de Vestigingsmanager
Ingrid Koestal. Haar mailadres is: ingrid@laluna.nl
Tevens kunnen wij u alvast melden dat wij na de zomervakantie een peuterspeelzaal gaan openen op de
Compositie. Meer informatie hierover volgt.
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Ouder Cursus Opvoeden & Zo
Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert de GGD/het OKE punt ook dit
voorjaar/zomer 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 woensdagavond gegeven.
De cursus data zijn: 31 mei, 7-14-21 juni en 5 juli
Tijd 19.30-21.30 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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