Jaargang 17 nummer 03
Almere, 15 november 2018

Agenda voor november/december 2018
De jaarkalender vindt u op de website > tabblad “Praktisch” > Vakantie en vrije dagen > Jaarkalender

Vr. 16 november
Ma 19 november
Do. 22 november
Wo. 5 december
Do. 20 december
Vr. 21 december
24 december t/m 6
januari

Spelletjesmiddag
Ouderbijdragen kunnen ’s
morgens contant betaald worden
Alle leerlingen mogen hun schoen
zetten
Sinterklaas op school
Kerstdiner op school (informatie
volgt)
Studiedag voor de leerkrachten,
alle leerlingen zijn vrij
Kerstvakantie

Beste ouders,
De tijd vliegt, want we zijn al bijna aan het einde van het jaar
aangekomen. We hebben met de groepen 5 t/m 8 een
cultuurdag gehad, waarbij de kinderen hebben kunnen zingen,
dansen en improviseren in verschillende workshops.
We hebben met een half miljoen andere kinderen op scholen,
genoten van het Nationale schoolontbijt. Onder het kopje van
de ouderraad wordt hier meer over verteld.
We hebben al van veel ouders een vrijwillige bijdrage mogen
ontvangen, maar de dure decembermaand komt er aan dus de
Ouderraad wacht met smart op uw bijdragen waar ze leuke en
nuttige zaken van kunnen betalen voor de kinderen.
Is de betaling voor de ouderraad of het continurooster aan uw
aandacht ontschoten, dan kunt u contant betalen op 19
november. Op 19 november zullen een aantal leden van de ouderraad in de hal zitten om uw contante
bijdragen in ontvangst te nemen.
Ook zijn er vanuit het Tekenfund (waar we vorige schooljaar aan hebben meegedaan) weer nieuwe
materialen bekostigd.
We kijken uit naar de binnenkomst van
Sinterklaas. De school is door een flinke groep
ouders onder handen genomen en in
Sinterklaassfeer omgetoverd.
In de groepen 5 t/m 8 zijn inmiddels de lootjes
getrokken en kan het fröbelen beginnen.
Pinterest biedt uitkomst ;-) Wilt u er op toezien
dat uw kind voor 5 euro iets koopt voor een
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ander kind. In de groepen is uitgelegd wat er van er van de kinderen wordt verwacht. Daarnaast schaft
elke leerkracht één cadeau voor de hele groep aan, namens Sinterklaas, maar bekostigd door de
Ouderraad.
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Compositie,
Joke Walda en Annet van Brussel
Directie basisschool De Compositie

Bericht van
Bericht van de Ouderraad
Op woensdag 7 november was het Nationaal schoolontbijt. De boodschappen
waren verzorgd en bezorgd door Aldi, bedankt Aldi! De OR heeft geholpen met
het verdelen van de boodschappen over de klassen. Veel leerlingen en leerkrachten kwamen in hun pyjama naar school. De kinderen hebben gebruik gemaakt van een gezond ontbijt en lekker gegeten. Er waren onder andere bolletjes
die de kinderen konden beleggen met halvarine, kaas, jam, fruit en groente
spread, extra beleg van school en komkommers van de OR. Ook was er thee en
melk. Het Nationaal schoolontbijt is mede mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage. Het is belangrijk dat de ouderbijdrage door alle ouders wordt betaald.
De OR bestaat dit schooljaar uit: Brenda (1e voorzitter), Fulya (2e voorzitter), Marcel (1e penningmeester),
Jolanda (2e penningsmeester), Aarti (1e secretaris), Ankama (2e secretaris), Angelique, Nadia, Stan en
nieuwe leden Derya, Monique, Savita en Madelon. De OR is te bereiken via: or@compositie.asgalmere.nl.
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