Nummer 2016/17-03
Almere, 24 november 2016

Agenda voor de maand december 2016
Vrijdag 2 december
Maandag 5 december
Donderdag 22 dec
Vrijdag 23 december
24dec – 8jan2017

Koffie ochtend 08.30 – 09.00 uur
Sinterklaasfeest, alle leerlingen zijn vanaf 12 uur vrij
Kerstdiner op school van 17:30-18:45 uur
Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij
Kerstvakantie

Beste ouders,
De herfstsfeer op school werd op 11 november omgetoverd in een sfeervolle school die vol verwachting
de komst van Sinterklaas tegemoet ziet. Beste hulpouders: hartelijk dank voor jullie tijd en werk !
Sinterklaas is in het land, op de Compositie kijken we uit naar 5 december. Tijdens de rekenlessen wordt
gerekend met pepernoten, kleurige cadeautjes worden getekend en de surprises worden thuis in het
geheim gemaakt. Ondertussen worden de voorbereiding voor kerst al getroffen. Wat een gezellig periode.
Graag willen we het volgende onder uw aandacht brengen:
 Wij starten om 8.30 uur met de lessen. Er zijn veel kinderen die later de klas binnenkomen. Dat is
storend voor de leerkracht en het leidt de aandacht af van de kinderen die al aandachtig met bijvoorbeeld het lezen zijn begonnen. Wij gaan ervan uit dat uw kind op tijd in de klas is.
 Wij merken ook dat veel kinderen onder schooltijd naar de tandarts en de huisarts gaan. Ook dat
stoort de lessen enorm, bovendien mist uw kind een deel van het aangeboden onderwijs. Wilt u
zoveel mogelijk de afspraken met artsen na schooltijd en in de vakanties plannen?
Het pestprotocol is vastgesteld en kunt u terugvinden op onze website: http://compositie.asgalmere.nl/schoolgids

Graag willen we u voorstellen aan de nieuwe leerlingenraad: Rayen,
Nazeneen, Yalissa, Jason, Nadine, Esma en Elijah. Afgelopen maandag hebben zij de startvergadering gehad onder leiding van meester
Kees. Elijah is gekozen als voorzitter en Nadine als secretaris. De
leerlingenraad denkt mee over de school en vertegenwoordigt de
belangen van de kinderen. Volgende nieuwsbrief gaan zij zichzelf aan
u voorstellen. Veel succes!

Op maandagmiddag 28 november worden de gevonden
voorwerpen uitgestald “in het zwembad” bij de hoofd ingang. Mist uw kind kleding / schoenen?
Wellicht vindt u deze nu terug! Dinsdagmiddag brengen we de overgebleven spullen naar het
Leger des Heils.
Gevonden sleutels / horloges / armbandjes e.d. worden altijd bewaard bij de administratie.

Met vriendelijke groet,
namens het team van de Compositie,
Joke Walda en Brenda van Rijn
Directie basisschool De Compositie
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Oproep:
Meester Cor geeft technieklessen, daarvoor kan hij wat materialen gebruiken. Kunt u
hem misschien helpen? Heeft u een “workmate” die thuis, overbodig, staat te niksen;
een soldeerbout en soldeer? Meester Cor kan dit heel goed gebruiken, dit alles komt
retour aan het einde van dit schooljaar. Latjes, plaatjes triplex, stukjes afvalhout? U
maakt de meester en de leerlingen er blij mee.
Inleveren kan bij de administratie.

Bericht van
De Ouderraad (OR) organiseert samen met de teamleden van school activiteiten, zoals: Sinterklaasfeest,
Kerst, sportdagen en nog veel meer. Het dagelijks bestuur van de OR bestaat uit: de voorzitter, penningmeester en secretaris. Het dagelijks bestuur heeft regelmatig overleg met de directie van de
school. De OR heeft zes keer per jaar vergadering om alle activiteiten door te spreken en de taken te
verdelen. Daarnaast zijn wij tijdens verschillende activiteiten op school aanwezig om te helpen bij de
organisatie.
Dit schooljaar 2016-2017 zijn de OR ouders: Pascale Velten (voorzitter), Ruud Kelders (penningmeester tot oktober 2016), Marcel Korrel (penningmeester vanaf oktober 2016), Natascha Stilting
(secretaris), Ankama Ampomah (tweede secretaris), Chantal Mokkenstorm, Brenda Hageman, Aarti
Mataw, Susanne Harte, Jolanda Hartman en Angelique Kennis.
Vanaf 1 januari 2017 (tot in ieder geval het einde van dit schooljaar) zal Susanne Harte de nieuwe voorzitter zijn in verband met de verhuizing van Pascale Velten en Aarti Mataw de vice voorzitter. Verder
zullen Chantal Mokkenstorm en Natascha Stilting stoppen na dit schooljaar.
Vanaf volgend schooljaar (2017-2018) zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste OR leden. Vind jij het
leuk om activiteiten op school voor de kinderen te organiseren? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Laat het ons weten via: or@compositie.asg-almere.nl.

De afgelopen periode zijn we heel druk geweest met de
kinderen zowel op de bso als op het kdv. Op de BSO hebben
we een heel leuk herfstvakantie programma gevuld waar de
kinderen o.a. naar de Almere Jungle zijn geweest om de
schildpadden en vissen te voeren. Ze hebben pompoenen
uitgehold en lekker pizza’s gemaakt.
De kinderen op het kinderdagverblijf zijn ook heel druk geweest
met op elke woensdag kliederlab, het woord zegt het al ze
mogen elke week kliederen. Elke week is er een nieuwe
activiteit waarin andere materialen centraal staan om mee te
werken. Ze mogen verven met een afwasborstel, ze mogen
plakken met fruit. Op onze facebook zie je alle leuke werkjes
van de kinderen; Facebook Compositie. Op donderdag is er
peuterdans waar de kinderen heel erg van genieten. En naast al
deze activiteiten zijn ze natuurlijk ook heel druk met de vaste
pedagogisch medewerkers van de groep.
Op 11 november was het zover en mochten de kinderen langs
de deuren gaan met hun allermooiste lampion. En wat een feest
wat dat, een liedje zingen en dan wat lekkers krijgen… Nou de
kinderen hebben uit volle borst elke keer meegezongen.
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