Nieuwsbrief nummer 2016-01
Almere, 8 september 2015

Agenda voor de maand september 2016
ma-wo 5-7 september
do 8 september
vr 9 september
ma-di 12+13 september
vr 16 september
ma 19 sept 19:00-20:00
di 20 sept 19:00-20:00
wo 21 sept 19:00-20:00
do 22 sept 19:00-20:00
vr 23 september

Kamp voor de groepen 7 en 8
Groepen 7 en 8 zijn vrij
Schoolreisje voor de groepen 3 en 4
Schoolfotograaf
Schoolreisje voor de groepen 1 en 2
Informatie avond voor de ouders van de groepen 1 en 2
Informatie avond voor de ouders van de groepen 3 en 4
Informatie avond voor de ouders van de groepen 5 en 6
Informatie avond voor de ouders van de groepen 7 en 8
Schoolreisje voor de groepen 5 en 6

Schoolvakanties en vrije dagen in het schooljaar 2016-2017
Herfst vakantie
Kerst vakantie
Voorjaars vakantie
Goede Vrijdag / Pasen
Mei vakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Les vrije week
Zomer vakantie

15 t/m 23 oktober 2016
24 december t/m 8 januari 2017
18 februari t/m 26 februari 2017
14 t/m 17 april 2017
22 april t/m 30 april 2017
25 t/m 28 mei 2017
3 t/m 5 juni 2017
26 t/m 30 juni 2017
22 juli t/m 3 september 2017

Overige vrije dagen:

24okt2016
3feb 2017
5mei2017

16nov2016 23dec 2016
6feb2017 13apr 2017
21jul2017

Beste ouders,
Ik hoop dat u en uw kind(eren) hebben kunnen genieten van een fijne zomervakantie en vol goede moed
gaan beginnen aan een fijn jaar op onze basisschool.
Graag stel ik onze nieuwe teamleden aan u voor:
 Andre Cordie:
ICT
 Edith Vrakking:
Leerkracht groep 3
 Erwin Smit:
Leerkracht groep 7
 Marlinde Memelink:
Gymleerkracht
 Mary Anna v d Scheer: Intern begeleider
 Wilma van Slijpe:
Leerkracht groep 4
 Nicole Gerritsen:
Activiteitencoördinator Brede School

Basisschoolnet en Digiduif zijn gefuseerd. De nieuwe naam is
Als u vragen hebt over Digiduif > helpdesk 072-5349523 of vragen@digiduif.nl
In Basisschoolnet kunt u nog inloggen en documenten bekijken, berichten versturen lukt niet meer.
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De jaarkalender vindt u op de website. Onder het tabblad “Praktisch” > Vakantie en vrije dagen >
Jaarkalender
Binnenkort vragen wij u om de bijdrage te betalen voor de tussen de middagopvang voor de kinderen. De
leerkrachten hebben recht op een half uur pauze per dag. Dat kunnen wij alleen oplossen als we
betaalde krachten inzetten (leidsters van de kinderdagverblijven). Daarnaast is ieder teamlid ingezet op
de dag dat hun groep gym heeft van de vakleerkracht, dan hebben zij gelegenheid om even te pauzeren.
Op deze manier kunnen wij het continurooster handhaven!
We gaan er een fijn schooljaar van maken 
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Compositie,
Joke Walda en Brenda van Rijn
Directie basisschool De Compositie

Bibliotheek op school
Eind van deze maand gaan wij van start met de bibliotheek op school. Dat houdt in dat wij als school in
samenwerking met de bibliotheek de beschikking krijgen over een hele grote collectie nieuwe boeken.
Deze boeken moeten een plaatsje krijgen in onze nieuwe bibliotheek.
Momenteel zijn wij bezig met inrichten van deze ruimte. Wij zijn daarom op zoek naar handige mensen
die ons willen helpen met het in elkaar zetten van kasten waar de boeken in komen te staan. Wilt u
daarbij helpen stuur dan een mailtje of loop even langs bij de leerkracht van de Paarse Dino's (Mieke).
Ook zijn wij op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het uitlenen en innemen van boeken tijdens
schooltijden. Ook hiervoor kunt u zich opgeven via de mail of even langslopen bij de leerkracht van de
Paarse Dino's. Zij zit op de benedenverdieping in het achterste lokaal.
Zonder uw hulp kunnen wij niet!! Alvast bedankt,
Vriendelijke groet
De bibliotheek werkgroep

Bericht van
Na een mooie zomervakantie is op maandag 29 augustus de school weer begonnen.
De ouderraad had een mooie verrassing voor de kinderen. Alle kinderen hebben op
vrijdag 2 september Stabilo potloden of Stabilo stiften gekregen als cadeautje van de
ouderraad.
Tijdens het uitdelen kreeg de ouderraad veel leuke reacties. De kinderen én leerkrachten waren zeer
enthousiast en heel blij met de Stabilo's. Sommige klassen waren zelfs even “ontregeld”.
Dit cadeautje hebben we kunnen geven omdat de commissies van de ouderraad al jaren hun activiteiten
binnen budget hebben gerealiseerd. Maar het was nooit mogelijk geweest zonder de enorme korting die
de leverancier (Office-Deals.nl) heeft gegeven.
Wij wensen alle kinderen heel veel plezier met de Stabilo potloden of stiften op school en thuis. Alle
ouders bedankt voor het betalen van de ouderbijdrage. Wij vragen jullie ook dit jaar weer de ouderbijdrage te betalen, zodat we leuke activiteiten en verrassingen voor de kinderen mogelijk kunnen blijven
maken.

Donderdag 15 september: Dag van de Pedagogisch Medewerker
Wat mij betreft bestaat mijn team uit superhelden. Zij dragen bij om je
kind het vertrouwen te geven om zijn of haar eerste losse stapjes te zetten, een kiwi te proeven en die heel moeilijke puzzel toch te proberen. Ze troosten als hij of zij gevallen is,
nemen ook een stukje fruit en helpen natuurlijk met die puzzel. Dat mag best wel eens gezegd worden.
De Dag van de Pedagogisch Medewerker, donderdag 15 september, is het ideale moment voor complimentjes.
Wat mij betreft bestaat mijn team uit superhelden. Zij dragen bij om de kinderen het vertrouwen te geven
om een handstand te proberen, een tijdmachine te knutselen en om dat ene meisje te vragen of ze wil
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tafeltennissen. Ze troosten als hij of zij gevallen is, helpen met E=MC² en zien vriendschappen voor het
leven ontstaan. Dat mag best wel eens gezegd worden. De Dag van de Pedagogisch Medewerker,
donderdag 15 september, is het ideale moment voor complimentjes. Doe je mee?
Vriendelijke groet van
Maya Sahdew,
locatiemanager smallsteps,
aanwezig op ma, di, woe, do.

van Kinderdagpaleis La Luna
Bij Kinderdagpaleis La luna is bijna iedereen weer terug van vakantie. Het dagverblijf gaat het nieuwe
schooljaar beginnen met het thema "welkom Puk", volgens het VVE programma. Ook de bso kinderen
hebben een fijne vakantie gehad. Tijdens de vakantie hadden we het thema landen, we hebben leuke
activiteiten gedaan met de kinderen zoals: Afrikaanse maskers maken, sushi maken en een Amerikaanse
sportdag. Ook hebben we een aantal leuke uitstapjes gedaan. We gaan nu weer fris beginnen aan het
nieuwe schooljaar. Wij hebben er zin in.

Even voorstellen.
Mijn naam is Nicole Gerritsen en sinds dit schooljaar ben ik activiteiten
coördinator van Brede School de Compositie. Ik ben alweer zo’n vier
jaar werkzaam voor welzijnsstichting De Schoor en voer dezelfde
functie uit in de Literatuurwijk bij Brede School Letterland.
Ik woon al heel lang in Almere, heb een zoon van 5 en een dochter van bijna 8 en binnenkort krijgen we
een zwarte Russische dwerghamster.
Ik heb ontzettend veel zin om samen met alle partners tot een mooi
activiteitenaanbod te komen voor alle leerlingen van de Brede School
en kinderen uit de buurt.
Mocht u iets willen weten: ik zit elke maandag en dinsdag na 14.30 uur
aan de grote tafel bij het scherm in de hal van De Compositie voor
vragen en de inschrijving van activiteiten.
Tot ziens bij de activiteiten!
Nicole
Mijn tel.nr. is 0650244982 en mijn mailadres is gerritsen@deschoor.nl.
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