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Nieuwsbrief | augustus 2021 

 

 

 

 

Belangrijke data  

Alle vakanties en vrije dagen voor dit schooljaar vindt u op de website onder het tabblad ‘Praktisch’.  

 

MA. 23 augustus Eerste schooldag 

WO. 22 september Studiedag leerkrachten / Leerlingen zijn vrij 

MA. 27 september Startvergadering MR 

WO. 06 oktober Start van de Kinderboekenweek 

MA. 18 oktober Start herfstvakantie t/m 22 oktober 

 

Beste ouders, 
 
Wij hopen dat u en uw kind(eren), ondanks de nog steeds geldende coronamaatregelen, hebben kunnen 
genieten van een fijne zomervakantie en vol goede moed beginnen aan een nieuw succesvol jaar op onze 
basisschool. Het team heeft er in ieder geval reuze zin in. Wij zijn afgelopen week al begonnen. Tijdens 
deze zogenaamde ‘nulweek’ hebben de groepen 4 en 5 zich ondergedompeld in de nieuwe taal– en 
spellingsmethode Staal. De groepen 6, 7 en 8 beginnen dit schooljaar zowel met de nieuwe versies van 
Naut, Meander en Brandaan, maar gaan ook nog eens werken met Power Play – een methode voor het 
vormen van groepen en het versterken van de motivatie van leerlingen. Deze manier van werken wordt 
naast Kwink ingezet. En ten slotte de groepen 1/2 en 3. Zij hebben deze week de extra tijd goed kunnen 
gebruiken om zich voor te bereiden om de start van het nieuwe schooljaar. Laat dit jaar in het teken staan 
van elkaar opnieuw kunnen vinden en samen ons onderwijs vorm geven, want… ‘Goed onderwijs maken 
we samen.’ 
  
Graag stellen we onze nieuwe teamleden aan u voor 

 Quinty Groen    onderwijsassistente groep 6 

 Rachel Landvreugd   leerkrachtondersteuner NT2 

 Ellen de Bruijn   stagiaire adjunct-directeur  

 Jolanda Hartman   ondersteuning administratie 

 Dominique van der Meulen zij-instromer groep 3 

 Nidie van Driest    onderwijsassistente groep 4 

 Tessa Scheij   zij-instromer groep 1/2 
 
 
Oproep voor klusvaders (m/v) en bibliotheekmoeders (m/v) 
De Compositie is op zoek naar leuke, positieve ouders die willen bijdragen aan het onderwijs van de 
kinderen op onze school. We zoeken hiervoor een handige klusvader (of –moeder) die wel weet hoe 
kleine reparaties uitgevoerd moeten worden. Met het vertrek van onze conciërge Mo zou dat een fijne 
aanvulling zijn. U kunt contact opnemen hierover en de verdere details met Leander Rowan, adjunct-
directeur van De Compositie (l.rowan@asg.nl). 
 
Daarnaast zijn we op zoek naar bibliotheekmoeders (wat natuurlijk ook –vaders mogen zijn). Hiervoor 
kun je contact opnemen met Saskia Mansvelt (s.mansvelt@compositie.asg.nl). 
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Halen en brengen van de kinderen 
Voor alle nieuwe ouders (en de ouders die het vergeten zijn), hierbij een overzicht waar u uw kind naartoe 
breng en welke ingang voor hem of haar bedoeld is:  
 

 Groep ½: Voorzijde hoofdingang. Via de klassendeur naar binnen.  
 Groep 3: Via de patio aan de linkerzijkant van de school. 
 Groep 4: Via de zijingang aan de linkerzijde van de school. 
 Groep 5: Ingang via het grote schoolplein 
 Groep 6: Ingang via het grote schoolplein 
 Groep 7: via de hoofdingang in het midden van de school. 
 Groep 8: via de hoofdingang in het midden van de school. 

 
Coronamaatregelen 
Alle geldende coronamaatregelen die de school kende voor de zomervakantie blijven van kracht. 
Nogmaals een herhaling over de anderhalve meter afstandsregel.  De ouders mogen helaas nog NIET de 
school in, behalve als er een afspraak is gemaakt. Afspraken met de leerkracht of directie kunnen gemaakt 
worden via Social Schools, ons digitale communicatie systeem. 

 

Informatieavonden 
De informatieavonden, waarin de leerkracht vertelt wat u het komende jaar aan onderwijs voor uw kind 
kunt verwachten kan hierdoor ook niet doorgaan. We hebben wederom besloten om een powerpoint-
presentatie te maken, waarin veel informatie wordt verstrekt. Deze PP wordt binnenkort naar alle ouders 
toegestuurd. Mocht u vragen hebben dan kunt u die stellen aan de leerkracht via Social Schools. 
 
Oudergespreksavond in oktober 
We vinden het heel belangrijk om een contactmoment te hebben met alle ouders. Het is belangrijk om 
elkaar te spreken, leerkracht en ouder, over de ontwikkeling van uw kind. U vertelt hoe het met uw kind 
gaat thuis en de leerkracht vertelt hoe de eerste weken in de nieuwe klas zijn verlopen. In de week van 
11 oktober staan deze gesprekken gepland. We laten deze doorgaan, maar nemen daarin wel alle 
maatregelen in acht.  
 
De nieuwe bibliotheek 
Alle kinderen van De Compositie krijgen een gratis abonnement van De Nieuwe Bibliotheek in Almere-
Stad. Hiervoor heeft de bibliotheek de leerlingengegevens nodig, zoals wij die hebben op school (naam, 
adres, telefoonnummer). Heeft u kind nog geen gratis abonnement, wilt u dan een mailtje sturen naar 
Claire Neef (c.neef@compositie.asg.nl) waarin u toestemming geeft. Anders mogen wij deze gegevens 
niet delen vanwege de AVG-wet.  
 
Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf staat gepland op 25, 26 en 27 oktober. Dit is direct na de herfstvakantie. Nadere 
informatie hierover krijgt u in de volgende nieuwsbrief.  
 
Vriendelijke groet,  
 
 
Joke & Leander 
 

Directie De Compositie 
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