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Jaargang 18 nummer 04 

Almere, 18 december 2019 

 

 

Agenda voor december & januari 2020 
 

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

Donderdag 19 december Kerstdiner 

Vrijdag 20 december Alle leerlingen zijn vrij, studiedag voor de leerkrachten 

21 dec 2019 t/m 5jan 2020 KERSTVAKANTIE 

1e schoolweek 2020 Luizencontrole 

13 t/m 31 januari Cito toetsen worden in deze periode afgenomen 

13-17 januari Ouders gr.8 leerlingen kunnen intekenen voor gesprek met leerkracht 

20 januari MR vergadering 

24 januari Gr.8 krijgt verslag + VO advies mee 

27-31 januari Oudergesprekken voor gr.8 leerlingen 

 Verslagen voor gr.1-7 en de oudergesprekken volgen in februari 2020 

 

Beste ouders,  

Dit keer een kortere nieuwsbrief dan u van ons gewend bent. De 
vorige was nog niet zo lang geleden aan u verzonden. In ieder geval 
bovenstaand een update van belangrijke zaken waar we in januari 
mee te maken krijgen. En een terugblik op de maand december. 
 
We hebben genoten van alle activiteiten in de afgelopen maand. 
Sinterklaas heeft dankzij de Ouderraad een fantastische entree 
gemaakt op de Compositie. Daarna is de Compositie omgetoverd in 
een winterse sfeer. Veel kinderen hebben bijgedragen aan de 
pinguïns en kerstboompjes die op verschillende ijsschotsen in de 
school staan. Prachtig!  
 
Gisteravond hebben de kinderen kunnen genieten van het lekkere 
eten dat door ouders was meegegeven. Voldoende keuze, er is altijd 
wel iets wat je lust.  
We hebben gehoord dat er goed gezongen kan worden, want in het  
Kerstkoor, maar ook tijdens het eten is er veel gezongen. Soms 
onder leiding van de Kerstman. 
 
Dank voor uw begrip over het niet maken van de foto’s voorafgaand 
aan het Kerstdiner. We hebben gemerkt dat u er rekening mee hield. Heel fijn! 
 
Het team heeft zich vandaag nog bezig gehouden op de studiedag, door zich te verdiepen in nog beter 
aanbod van lezen en woordenschat. 
 
Rest ons nog u fijne feestdagen te wensen een veilig uiteinde van het oude jaar. 
  
Met vriendelijke groet,  
namens het team van de Compositie,  
Joke Walda en Annet van Brussel  
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