
Nieuwsbrief basisschool de Compositie, schooljaar 2019-2020 1 

  

 

 

 

 

 

 

Jaargang 18 nummer 06 

Almere, 28 februari 2020 

 

 

Agenda voor maart 2020  
 

 Ma   9 maart Start van 3 projectweken 

  Vr 13 maart Studiedag voor lkr van gr.1-4, deze leerlingen zijn vrij 

Wo 25 maart De Grote Rekendag 

  Vr 27 maart Cultuurdag voor alle groepen 

 
De jaarkalender vindt u op de website > tabblad “Praktisch” > Vakantie en vrije dagen > Jaarkalender 

 

 

Beste ouders,  

Op school besteden we dagelijks tijd aan het lezen, maar veel kinderen hebben er baat bij als 

het lezen ook thuis gestimuleerd wordt. Daarom willen we u in deze nieuwsbrief meenemen in 

het “hoe en waarom” 

Dat hebben we al vaker gedaan, maar we merken dat we dat moeten blijven doen, omdat het 

beter werkt als u als ouder ook overtuigd bent van het belang van lezen. En dat kan niet vaak 

genoeg gezegd worden. 

 

Of je nu van papier leest of van een scherm, lol hebben in het lezen van teksten 

zorgt voor een verbetering van je hersenfunctie.  

Je neemt waar, en je ver-beeldt: je maakt in je hoofd een beeld van datgene 

wat je leest. 

Jelle Jolles (neuropsycholoog) 

 

De beelden die worden aangemaakt tijdens het lezen zorgen er voor dat, samen met opgedane 

ervaringen en gesprekken over actualiteiten, de woordenschat vergroot en het begrijpend lezen 

zich steeds gemakkelijker verder ontwikkelt. 

 

 
Met vriendelijke groet,  
namens het team van de Compositie,  
Joke Walda en Annet van Brussel  
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‘Het brein heeft honger’ 

Of je nu van papier leest of van een scherm, lol hebben in het lezen van teksten zorgt voor 

een verbetering van je hersenfunctie.  

Je neemt waar, en je ver-beeldt: je maakt in je hoofd een beeld van datgene wat je leest. 

Als dat beeld is gemaakt, blijft het beschikbaar, ook na het sluiten van het boek. Dit biedt 

voordelen voor de verdere kennis en inzichten die je met lezen opdoet. Verhalen over 

mensen, over de toekomst of juist het verleden, zorgen voor beelden die ondersteunend zijn 

voor het denken. 

 

Kinderen en jongvolwassenen 

Door kinderen zelf te laten lezen of door voor te lezen, help je ze ver-beelden. Lezen draagt 

bij aan bredere vorming; aan het verkrijgen van kennis en inzichten van binnen en buiten 

school. Ervaring in het lezen zorgt ook voor creativiteit, het kunnen maken van plannen en 

het overzien van consequenties van je plannen of je handelen. Door te lezen kun je ook 

meer te weten komen over andermans gevoelens en gedachten, en dat is belangrijk voor 

de ontwikkeling van empathie. Want in elk verhaal schuilen emoties, fantasie, rollen en de 

mogelijkheid van identificatie.  

 

Lezen is essentieel en verdient een comeback: LEZEN 2.0 

Lezen is méér dan een tijdsbesteding. Het leidt namelijk tot ontplooiing en ontwikkelt het 

denken. Werk aan het lees-plezier: de ‘Lol in Lezen’. De voordelen, functies en de manier 

van lezen gaan niet overgenomen worden door internet of ICT. Deze bieden andere 

mogelijkheden en ontwikkeling in het gebruik van digitale media en computertechnologie 

zijn niet strijdig met het belang van ‘lees eens een boek’.  

 
 

 
 
 

 
Voor meer inspiratie (“hoe”) willen u attenderen op onderstaande sites 
Op https://www.boekstart.nl/ kunnen ouders met kinderen van 0-4 jaar genieten van boeken. Op 
de site staan boekentips, een e-magazine en nieuwsberichten. 
 
Op https://www.jeugdbibliotheek.nl/ staan boekentips voor kinderen van alle leeftijden. Voor de 
allerkleinsten zijn er boekenfilmpjes. Voor wat oudere kinderen worden boeken en series 
uitgelicht en is er informatie voor het maken van een werkstuk of spreekbeurt. Kinderen kunnen 
zelf zoeken op thema. Er zijn ook tips voor e-books en luisterboeken die te leen zijn op 
www.onlinebibliotheek.nl 
 
Tijdens de zomermaanden staat de vakantieBieb (www.vakantiebieb.nl) open; een speciale 
graties app waarmee kinderen e-books kunnen downloaden. Zo kunnen kinderen lekker 
doorlezen in de vakantie.  
 

https://www.boekstart.nl/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/
http://www.onlinebibliotheek.nl/
http://www.vakantiebieb.nl/
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www.entoen.nu is bedoeld voor leerlingen van groep 5 t/m 8 die belangstelling hebben voor de 
Nederlandse cultuur en geschiedenis. Per venster van de canon staan tips voor jeugdboeken.  
 
In de zoekmachine www.boekenzoeker.org kunnen jonge lezers een persoonlijk leesadvies 
zoeken, op basis van hun eigen interesses, hobbies of stemming. De teksten zijn geschreven 
voor kinderen.  
 
 

Bericht van 

 

Wij hopen dat een ieder een fijne voorjaarsvakantie heeft gehad. Voor dit schooljaar staan de 

volgende activiteiten nog op de agenda van de OR en school: 

projectweken, sportdag groep 1 en 2, Koningsspelen, sportdag 

groep 3 t/m 5, sportdag groep 6 t/m 8 en verjaardagendag.  

 

Vrijdag 28 februari is het mogelijk om contact de ouderbijdrage te 

betalen bij de ouders van de ouderraad. Daarnaast kunt u de 

ouderbijdrage van € 35,00 per kind per jaar  nog altijd betalen en  

overschrijven naar ING rekening: NL23INGB0009682049 t.n.v. 

OR De Compositie te Almere, o.v.v. “ouderbijdrage, de volledige 

naam van het kind en groep naam van de klas”.  

 

Bedankt alvast voor de ouderbijdrage en alle ouders die al betaald hebben. Super! 

 

De kinderen en de OR rekenen op betaling van de ouderbijdrage door alle ouders voor een 

onvergetelijke schooltijd! 

 
 

Mobieltjesactie Stichting opkikker 

Help ons mee om zieke kinderen op te kikkeren door middel van uw oude mobiele telefoon! 

 

Zo’n tweeduizend keer per jaar worden gezinnen met een langdurig ziek kind 

verrast met een onvergetelijke Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol 

ontspanning en plezier, zet de stichting niet alleen het zieke kind, maar alle 

gezinsleden in het zonnetje. Deze lichtpuntjes zijn van groot belang. In een 

moeilijke periode worden mooie, leuke momenten heel intensief beleefd. Ze 

dragen bij aan de mentale gesteldheid van het kind én de rest van het gezin. 

Ook wij hebben op school leerlingen (gehad) die chronisch ziek zijn en 

uitkijken naar zo’n fijne dag. 

 

Stichting Opkikker houdt een inzamelingsactie en vraagt u mee te helpen 

door uw oude mobieltje in te leveren. Voor iedere ingezamelde telefoon krijgt 

de stichting een vergoeding. De opbrengst van de mobieltjesactie komt 

volledig ten goede aan de organisatie van Opkikkerdagen voor gezinnen met 

een langdurig ziek kind. De doelstelling voor 2020 is het inzamelen van maar 

liefst 80.000 telefoons.  

De oude mobieltjes kunt u inleveren op de administratie (Claire) van de 

school of in de bibliotheek. Daar staat binnenkort een doos die daar bestemd 

voor is. Tot die tijd kunt u ‘m natuurlijk ook gewoon inleveren. 

http://www.entoen.nu/
http://www.boekenzoeker.org/
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KIDD Afsluiting Groep 8 

Op 24 februari zijn de leerlingen van groep 8 naar het KAF geweest. 2 

leerlingen uit de Witte Tijgers schrijven hierover: 

Als afsluiting van KIDD zijn we naar het KAF geweest. We werden daar begeleid door 3 

kunstenaars. Wij hebben daar verschillende dingen gedaan, namelijk: acteren, dansen en 

architectuur. Vóórdat we daaraan werkten, hebben we een groepsdans beoefend. Daarna 

werden we in 3 groepjes verdeeld. Samen met de kunstenaars gingen wij naar een ruimte waar 

we aan ons project gingen werken. Bij dans is er gewerkt aan 

verschillende dansen die aan elkaar gekoppeld werden. Bij theater 

werd gewerkt aan een stuk dat gebaseerd was op een eerdere 

voorstelling die we hadden gezien namelijk: En de winnaar is… (ook 

van KIDD).  

Bij architectuur werd er gewerkt aan gebouwen die in de Floriade 

geplaatst kunnen worden. We werkten met lego aan huizen die 

milieuvriendelijk zijn.  

Om 14:15 werden we opgeroepen om de generale repetitie te 

doen.  Eerst oefenden we hoe we binnen moesten komen, toen dat geregeld was gingen we 

eindelijk beginnen met de projecten; eerst kwam theater, daarna architectuur, toen kwam dans 

en tot slot de groepsdans die we hebben geoefend. Toen de generale 

repetitie was afgelopen, was het eindelijk tijd dat de ouders kwamen.  

Eerst moesten we door een deur zodat de ouders dachten dat we er niet 

waren. Maar toen werden we aangekondigd en kwamen we de zaal 

binnen gerend naar ons plekje (want aan het einde verrasten we de 

ouders met de groepsdans).  

Eerst waren de kinderen met hun beste idee voor Almere. En daarna kwam dus theater met hun 

stuk, gebaseerd op de voorstelling die ze eerder hadden gezien. Daarna architectuur met de 

milieuvriendelijke Floriade gebouwen. Toen kwam dans en lieten ze hun eigen dans zien. En toen 

was het tijd om de ouders te verrassen met de groepsdans.  

 

Kiss&Ride  

Wilt u uw kind even snel afzetten bij de school? Dat kan op de 

Kiss&Ride plek. De naam zegt het al: Even een knuffel in de auto 

en dan weer vertrekken. Uw kind gaat dan zelfstandig de school in. Het is dan 

ook niet de bedoeling dat u daar blijft staan met de auto, want dit belemmerd de 

doorgang voor andere ouders.  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.buegelbilder.ch%2Fzum-aufbuegeln%2Fbuegelbild-kuss%2F&psig=AOvVaw11pAJEqYILGKhP0AgCxVxv&ust=1582984001956000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjwgYyx9OcCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Sam& 

Sam& is een samenwerkingsverband tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, 

Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Samen bieden zij één portaal waar ouders 

en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden. 

Sam& is er voor alle 315.000* kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die opgroeien in arme 

gezinnen. Ouders met weinig geld kunnen bij hen terecht zodat ook hun kind(eren) mee kunnen 

doen met activiteiten zoals sport of het vieren van een verjaardag.  

(*Bron: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)) 

Almere, Dronten en Urk zijn al aangesloten op Sam&. 

https://www.samenvoorallekinderen.nl/ 

 

Bericht van 
 
 
 

De nieuwe activiteitenladder voor de periode maart t/m juni 2020 is in te zien via onderstaande 
link 
https://compositie.asg.nl/sites/compositie.asg-almere.nl/files/downloads/f48fc48c-7b65-4131-
b080-3a9861780942_ladder_2019-2020_eva.pdf en op de 1 na laatste pagina van deze 
nieuwsbrief. 
 
Ook de nieuwe GO DO is te vinden op onze website, via onderstaande link, en als laatste 
pagina bij deze nieuwsbrief  https://compositie.asg.nl/sites/compositie.asg-
almere.nl/files/downloads/go_do_0.jpg . 
 

https://www.samenvoorallekinderen.nl/
https://compositie.asg.nl/sites/compositie.asg-almere.nl/files/downloads/f48fc48c-7b65-4131-b080-3a9861780942_ladder_2019-2020_eva.pdf
https://compositie.asg.nl/sites/compositie.asg-almere.nl/files/downloads/f48fc48c-7b65-4131-b080-3a9861780942_ladder_2019-2020_eva.pdf
https://compositie.asg.nl/sites/compositie.asg-almere.nl/files/downloads/go_do_0.jpg
https://compositie.asg.nl/sites/compositie.asg-almere.nl/files/downloads/go_do_0.jpg
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