Nieuwsbrief nummer 2016-02
Almere, 13 oktober 2016

Agenda voor de maand oktober en november 2016
17 t/m 21 oktober
Maandag 24 oktober
In de week van 25 okt
Woensdag 26 oktober
Zondag 30 oktober
Woensdag 9 november
Vrijdag 11 november
Zaterdag 12 november
Woensdag 16 november

21 t/m 25 november
Donderdag 24 november

Herfst vakantie
Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij
Luizen controle
Koffie ochtend, voor alle geïnteresseerde ouders
Wintertijd gaat in
Nationaal / Voorlees Ontbijt
Spelletjesmiddag voor alle groepen
Landelijke intocht Sinterklaas
Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij
’s middags na schooltijd worden de oudergesprekken gehouden
Alle leerlingen mogen hun schoen zetten

Beste ouders/verzorgers,
Supertrots zijn we op onze eigen bibliotheek: ‘Tussen de Boeken’. De bieb is geopend met een geweldige voorstelling van ‘buurman in de bieb’ voor alle kinderen van de brede school.
Een groep ouders heeft de bieb ingericht, materialen uitgezocht en verzorgen het uitlenen en innemen
van boeken. Als de bieb open is, kunnen kinderen vanuit de klas een boek gaan lenen. Het boek
wordt op school gelezen. Er wordt veel uitgeleend, soms staat er zelfs een hele uitleenrij. Kinderen
gaan ook lezen in de bieb, heerlijk op de bank en zitkussens. Dank aan iedereen die dit mogelijk
maakt!
Iedere donderdagochtend is pedagogisch medewerkster Louise (De Schoor) op school, zij verzorgt
Opstap. Een programma voor ouders met kinderen van 4-6 jaar. U krijgt informatie over het stimuleren
van de (taal)ontwikkeling, tips en adviezen om thuis activiteiten en spelletjes te doen. Vragen over het
programma kunt u stellen aan de groepsleerkracht. Aanmelden kan op donderdagochtend in de
e
teamruimte op de 1 etage.
Fijn dat verschillende ouders al betaald hebben voor de bijdrage voor het continurooster en de
bijdrage voor de ouderraad. Voor de ouders die nog niet hebben betaald sluiten we onderaan de
nieuwsbrief de brief bij waarin alle gegevens staan i.v.m. deze betalingen. Alvast dank.
Wist u dat gevonden sleutels, kettinkjes, armbandjes etc. vaak worden afgegeven bij de Administratie?
Voor iedereen een hele fijne herfstvakantie. Bij deze nieuwsbrief zijn nog een aantal ”uittips” gevoegd.
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Compositie,
Joke Walda en Brenda van Rijn
Directie basisschool De Compositie
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Bericht van
De ouderraad vraagt uw speciale aandacht voor de herinnering om de ouderbijdrage te betalen (en de
bijdrage voor het continurooster), zie pagina 3.

BREDE SCHOOL MEDEDELINGEN
Op het ‘prik’bord bij de hoofdingang hangt informatie over diverse activiteiten, waaronder:
Kerstkaarten maken: gutsen en afdrukken,
4 donderdagen van 14.45-15.45u € 10 voor 4 lessen.
Herfstvakantie activiteiten
Op donderdag 20 oktober zullen er twee activiteiten georganiseerd worden.
1. peuterdans van 10.15-10.45u in De Compositie en
2. een sport & spel dag (o.a. dans, lasergamen, sjoelen en knutselen) bij het Meesterwerk.
Zie voor meer informatie de flyers op het bord. (LET OP: peuterdans is een serie van 6 lessen)
Lampionnen maken
Dinsdag 1 november, 14.45-15.45 u, kunnen de leerlingen van groepen 1 t/m 3 een lampion maken
Dinsdag 8 november, 14.45-15.45 u, kunnen de leerlingen van groepen 4 t/m 8 een lampion maken
 De kosten voor de activiteit zijn € 2,50 per persoon.
 De inschrijvingslijst voor deze activiteit hangt op het ‘prik’bord bij de hoofdingang van De
Compositie.
 We kunnen vrijwilligers gebruiken, als u mee wil helpen, meldt u zich dan aan via
gerritsen@deschoor.nl
Mocht u nog vragen hebben over de activiteiten, dan kan u hierover contact opnemen met de
activiteiten coördinator Nicole Gerritsen via 06 50244982 of gerritsen@deschoor.nl
Elke maandag om 14.30 uur kunt u in de centrale hal informatie inwinnen over activiteiten en het
betalen voor de activiteiten.

EEN GOEDE START, DAAR BEGINT HET MEE!
De eerste jaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. U als ouder speelt hierbij een
grote rol. Op school leren jonge kinderen taal, rekenen, nadenken, luisteren, met elkaar spelen en
delen. Uw kind maakt zo op de basisschool een goede start.
Opstap is een programma voor ouders met kinderen van vier tot zes jaar die naar school gaan.
Eenmaal per week komen ouders naar een bijeenkomst samen met andere ouders.
De bijeenkomsten worden begeleid door een pedagogisch medewerker van De Schoor.
Wilt u
 uw kind meer stimuleren in haar of zijn (taal)ontwikkeling?
 ideeën uitwisselen over de (taal)ontwikkeling met andere ouders?
 de band met uw kind versterken door het doen van activiteiten?
Dan is Opstap iets voor u !
Tijdens de bijeenkomsten krijgt u tips en adviezen over activiteiten en spelletjes die u thuis met uw
peuter kunt doen. Deze activiteiten sluiten aan bij de thema’s van de school. Doordat de activiteiten
en spelletjes zowel thuis als op school worden herhaald leert uw kind spelenderwijs heel veel.
Informatie kunt u krijgen via de leerkracht van uw kind, of bij Brenda van Rijn, adjunct directeur
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Betreft: Herinnering betaling ouderbijdrage en bijdrage continurooster 2016 - 2017

Beste ouders/verzorgers,

Door middel van deze brief vragen wij uw aandacht voor de ouderbijdrage en de bijdrage voor het
continurooster voor het schooljaar 2016 - 2017. Hieronder leggen wij u uit waarom.

Ouderbijdrage:
De ouderbijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van extra activiteiten die niet onder het normale
lesprogramma vallen en waarvoor de school ook geen bijdrage ontvangt van de gemeente of van het
Rijk. Deze extra activiteiten zijn o.a.
 een bijdrage aan Het Nationaal Schoolontbijt;9 november
 het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest en het lustrumfeest, inclusief huur, versiering en cadeaus;
 de verjaardagen-dag en de sportdagen, denk hier o.a. ook aan het fruit , de chips en limonade
dat de kinderen krijgen;
 bijdrage voor de boeken in de bibliotheek;
 de boekenverkoop zomerlezen was vorig schooljaar gesponsord waardoor de prijs per boekje
zeer aantrekkelijk was.
Verder wordt de ouderbijdrage ook o.a. benut voor het klassengeld waarmee de leerkrachten allerlei
kleine, nuttige en leuke spullen kopen voor gebruik in de klas.
Voor alle kinderen die nu ingeschreven staan bij de Compositie: € 35,00 per kind per jaar.
De ouderraad is altijd te bereiken via: or@compositie.asg-almere.nl
Wij verzoeken u uw betaling van de ouderbijdrage over te schrijven op ING rekening:
NL23 INGB 0009 6820 49 t.n.v. OR De Compositie te Almere, o.v.v. “ouderbijdrage, de volledige
naam van uw kind en groepsnaam van de klas”.

Bijdrage continurooster:
Het continurooster betekent dat u uw kind per dag 1x brengt en ophaalt. Dat zorgt voor continuïteit
tijdens de schooldag, de lessen en rust in de school. De leerlingen eten 15 minuten met de leerkracht
in de klas en daarna gaan zij 30 minuten naar buiten.
De CAO primair onderwijs en de Arbowet beschrijven het recht voor leerkrachten op een pauze
tussen 10.00 uur en 14.00 uur. Een half uurtje om even op adem te komen en wat zaken voor te
bereiden voor de middag. Leerkrachten hebben eens in de week pleindienst, samen met leidsters van
het kinderdagverblijf Smallsteps en De Schoor.
Door de Overheid wordt geen budget beschikbaar gesteld om mensen van buitenaf in te huren, dit
betalen wij met de bijdrage van ouders. Deze bijdrage is verhoogd van 30 naar 35 euro omdat de
kosten voor leidsters zijn gestegen en er meer inzet nodig is. De Medenzeggenschapsraad heeft hier
toestemming voor gegeven. Om het continurooster te kunnen handhaven moeten de inkomsten
kostendekkend zijn.
Voor alle kinderen die nu ingeschreven staan bij de Compositie: € 35,00 per kind, voor het hele
schooljaar! Indien u een betalingsregeling wenst of als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met
de schooldirectie.
Wij vragen u om de betaling van het continurooster over te maken op ING rekening
NL41 INGB 0000 1593 32 t.n.v. ASG betreft De Compositie te Almere, o.v.v. “continurooster bijdrage,
de volledige naam van uw kind en de groepsnaam”.
Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen!

Met vriendelijke groeten,
Team en Ouderraad Compositie
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