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Jaargang 18 nummer 05 

Almere, 22 januari 2020 

 

Agenda voor einde januari & februari 2020 
 

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

24 januari Gr.8 leerlingen krijgt verslag + VO advies mee 

27-29 januari Oudergesprekken voor gr.8 leerlingen 

30-31 januari Leerkrachten staken, alle leerlingen zijn vrij 

  3 februari Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij 

  4-7 februari Gr.1-7 ouders kunnen zich inschrijven voor oudergesprek 

  7 februari Gr.1-7 leerlingen krijgen verslag mee naar huis 

10-14 februari Oudergesprekken voor gr.1-7 leerlingen 

10-14 februari Ouders kunnen tevredenheid enquête invullen op school of thuis 

15-23 februari Voorjaarsvakantie 

24-28 februari Luizencontrole in de groepen 

 

Beste ouders,  

 

 
 

De Nationale Voorleesdagen: 

 

De Nationale Voorleesdagen die starten woensdag 22 januari 2020 t/m zaterdag 1 februari 

2020. 

Het Prentenboek van het Jaar, is dit jaar Moppereend geschreven door Joyce Dunbar. Dit 

prentenboek krijgt dit jaar extra aandacht in de groepen 1/2 en in de groepen 3. Iemand van 

de bibliotheek komt het boek voorlezen in de kleuterklassen. De leerkrachten gaan daarna 

hier nog mee verder in de klassen met de andere lesideeën rondom dit prentenboek. 

 

Het voorlezen aan uw kind is leuk en leerzaam zie de 15 voordelen van voorlezen in de bijlage. 

Als u wilt gaan voorlezen hebben wij ook nog een voorleesbingo toegevoegd in de bijlage om 

het voorlezen eens op een andere manier te doen. Wij wensen u veel leesplezier samen met 

uw kind 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Compositie,  

Joke Walda en Annet van Brussel  
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Leuke weetjes 

 

Sinds dit schooljaar gaat Thiago op woensdag naar Talentenlab bij juf Patricia. 

Hij vindt het erg leuk en doet goed zijn best. Het werken met magneten viel 

goed in de smaak. Vorige maand had Thiago met zijn klas de Beverwedstrijd 

gewonnen. Samen met twee klasgenootjes behaalde Thiago de maximale score 

van 145 punten. Zowel op school als thuis zijn we daar erg trots op! Wanneer 

Thiago donderdag weer in zijn eigen klas is, mag hij meestal van juf Ilona 

vertellen aan zijn klasgenootjes wat hij gedaan heeft.  

Dat wordt gewaardeerd en dan is iedereen weer op de hoogte. 

 

Citotoetsen 

 

De kinderen van groep 8 hebben inmiddels de Cito-toetsen achter de rug, maar de andere 

groepen zitten er nog midden in.  

De Citotoetsen geven ons een goed beeld van het niveau waarop kinderen zich over de jaren 

heen begeven. De toetsen worden twee keer per jaar afgenomen en kunnen vragen bevatten 

over de lesstof van de hele voorgaande periode. Aan de opbouw van die kennis wordt met 

behulp van onze lesmethodes iedere dag hard gewerkt. Het is niet nodig om extra te oefenen 

voor de Cito. Het is zeker niet verstandig om een toets te gaan trainen. Hiermee wordt wellicht 

bereikt dat een kind nu een hogere eindscore haalt, maar het kind zal zich na de basisschool 

zonder constante extra training moeten redden op het voortgezet onderwijs. De kans op een 

verkeerde keuze voor het middelbaar onderwijs wordt hiermee vergroot! Mocht u besluiten 

om uw kind naar bijles te laten gaan, verzeker u er dan van dat er niet geoefend wordt met 

een Cito-toets, maar wel met de onderliggende lesstof.   

 

 

Bericht van 

 

 

We zijn alweer een paar maanden verder en de kinderen hebben mogen genieten van 

verschillende activiteiten! Denk daarbij aan het nationaal schoolontbijt, sinterklaas- en 

kerstviering. 

Voor dit schooljaar staan de volgende activiteiten nog op de agenda van de ouderraad en 

school: projectweken, sportdag voor groep 1 en 2, Koningsspelen, sportdag voor groep 3 t/m 

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

Deze activiteiten kunnen wij natuurlijk niet realiseren zonder de ouderbijdrage van € 35,00 

per kind per jaar. Dat is nog géén 0,20 cent per schooldag!! Deze vrijwillige bijdrage kan 

nog altijd betaald worden door overschrijving naar ING rekening 

NL23 INGB 0009 6820 49 t.n.v. OR de Compositie te Almere, o.v.v. "ouderbijdrage, de 

volledige naam van het kind en groepsnaam van de klas”. 

Ook zullen wij een aantal keren om 08:30 uur in de aula van school aanwezig zijn zodat u de 

ouderbijdrage contant kunt betalen. Dat kan op de vrijdagen 24 januari, 28 februari, 3 

april en 15 mei. 

Bedankt alvast voor de betaling van de ouderbijdrage.  

 

Alle ouders die al betaald hebben: super bedankt daarvoor! De kinderen en de OR hopen op 

het voldoen van de ouderbijdrage door alle ouders, voor alle leuke activiteiten en een 

onvergetelijke schooltijd!! 

 


