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Jaargang 18 nummer 01 

Almere, 6 september 2019 

 

Agenda voor de maand september & oktober 2019 
 

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

9+10+11 september Kamp voor de groepen 7 

di. 10 september Schoolreisje voor alle groep 3+4 leerlingen 

do. 12 september Vrije dag voor groep 7 

do. 12 september Schoolreisje voor alle groep 5+6 leerlingen 

vr. 13 september Schoolreisje voor alle groep 1+2 leerlingen 

ma. 16 sept  19:00-20:00u Informatie avond voor de ouders van alle groep 7+8 leerlingen 

di.   17 sept  19:00-20:00u Informatie avond voor de ouders van alle groep 5+6 leerlingen 

wo. 18 sept  19:00-20:00u Informatie avond voor de ouders van alle groep 3+4 leerlingen 

do.  19 sept  19:00-20:00u Informatie avond voor de ouders van alle groep 1+2 leerlingen 

ma 23 september Eerste MR vergadering 

ma 30 september Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij 

di-vr  01-04 oktober Ouders svp inschrijven voor de oudergesprekken middag 

wo 02 oktober Start Kinderboekenweek 

ma-do 14-17 oktober Oudergesprekken middagen 

do 17 oktober Alleen leerlingen gr.1-4 zijn vrij  

vr 18 oktober Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij 

ma-vr 21-25 oktober Herfst vakantie, alle leerlingen zijn vrij 

 
Beste ouders, 
 
Het lijkt al weer een tijdje geleden, maar toch ligt de zomervakantie nog niet zo ver achter ons. Wij hopen 

dat u en uw kind(eren) hebben kunnen genieten van een fijne vakantie en vol goede moed zijn begonnen 

aan een nieuw succesvol jaar op onze basisschool. 

  

Graag stellen we onze nieuwe teamleden aan u voor: 

Kevin van Geffen 

Kim Middeldorp 

Thijs Rood 

Magdaleen Calis 

 

Absentie of iets anders melden: 

Ziekte- en afwezig meldingen vóór 08:00 uur doorgeven aan absentie@compositie.asg.nl 

Overige berichten voor de leerkracht doorgeven via uw Social Schools account 

 

Tafeltjes gratis mee te nemen 

U heeft het vast al gezien, dat er in de hal bij de hoofdingang veel tafeltjes staan. De tafeltjes met de 

schuine poten hebben we over. Als u wilt mag u er één (of meerdere) gratig mee naar huis nemen.  

 

 

 

mailto:absentie@compositie.asg.nl
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Jeugdfonds Sport & Cultuur  

Als er thuis te weinig geld is, helpt het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zij betalen de 

contributie/lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de 

huur van een instrument. De aanvraag kan worden gedaan voor 1 jaar en voor 

meerdere kinderen uit een gezien. Na het jaar kan er opnieuw een aanvraag worden 

ingediend. U kunt zelf geen bijdrage aanvragen. Dit wordt gedaan door een 

intermediair. Op de Compositie is Annet van Brussel de intermediair. Zij zit in de 

kamer naast de administratie. Als zij een aanvraag voor u indient bij het jeugdfonds, dan zal zij u een 

ouderkaart geven vragen om een ouderkaart in te vullen.  

 

Richtlijnen om een aanvraag in te dienen kunt u teruglezen op de site https://jeugdfondssportencultuur.nl/ 

Het jeugdfonds hanteert de richtlijn gebruikmakend van wettelijke schuldhulpverlening bij plangroep, 

bijstand of uitkering laag inkomen: 120% van de bijstandsuitkering, incl. vakantiegeld. 

https://www.sociaalverhaal.com/hoogte-bijstandsuitkering-2019/ 

 

Schoolreis 

Inmiddels zijn alle kinderen op schoolreis en op kamp geweest. Wij kunnen daar over schrijven, maar het 

is veel leuker als de kinderen er zelf iets over vertellen. Een aantal kinderen hebben hun verhaal op papier 

gezet. Op de volgende bladzijden leest u hun avonturen. 

 
Aanbod van letters/klanken 

Op de Compositie leren wij kinderen letters en klanken aan. Het is belangrijk dat dit op de juiste manier 

gebeurt. Wij horen regelmatig van ouders dat zij met hun kinderen willen oefenen. Dat is fijn, maar het botst 

soms met de methode die wij op school hanteren. Hierdoor kunnen kinderen in de war raken, wat  

vervolgens kan resulteren in een vertraging van de lees/schrijfontwikkeling. We hebben een leerkracht van 

groep 3 bereid gevonden om in 3 filmpjes instructie te geven, zodat u deze thuis op dezelfde manier kunt 

geven. Deze filmpjes gaan binnenkort geplaatst worden op onze website onder het tabje 

ouders/ouderbetrokkenheid. Houdt onze website dus in de gaten! 

 

We kijken uit naar het schooljaar dat voor ons ligt, waarin we samen met u kunnen werken aan goed 

onderwijs voor “onze” kinderen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Team van de Compositie 

 

 

Joke Walda en Annet van Brussel 

 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/
https://www.sociaalverhaal.com/hoogte-bijstandsuitkering-2019/
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