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Jaargang 17 nummer 10 

Almere, 4 juli 2019 

Agenda voor juli / augustus / september 2019 
 

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

ma-vr 1 t/m 5 juli Oudergesprekken voor de gr.1-7 leerlingen 

ma. 8 juli Groep 8 is vrij 

ma. 8 juli  08:30-12:00 uur Wenochtend voor alle leerlingen van schooljaar 2019-2020 

ma. 8 juli    vanaf 12:00 uur Vrije middag voor alle leerlingen 

di+wo   9+10 juli 19:00-21:00 u Eindmusical voor de familie van de gr.8 leerlingen 

do. 11 juli Alle leerkrachten vieren hun verjaardag 

do. 11 juli De groepen 8 gaan naar Walibi 

vr. 12 juli Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij 

13 juli t/m 25 augustus ZOMERVAKANTIE 

ma. 26 augustus Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 

2+3+4 september Kamp voor de groepen 8 

do. 5 september Vrije dag voor groep 8 

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 

 
 
Groep 8 
De 8e groepers van de Gele Giraffen en de Zwarte Panters gaan de Compositie verlaten. Na jaren hard 
werken, gaan zij onze basisschool inruilen voor het Voortgezet Onderwijs. Volgende week zijn de uitvoe-
ringen van de musical en nemen zij afscheid. Het worden ongetwijfeld gezellige avonden waarbij onze 
achtste groepers een geweldige musical laten zien onder leiding van hun leerkrachten Ruth en Harm Jan. 
 
Beste Amir, Bas, Bibi, Brianna, Bruno, Caitlin, Cherine, Deanté, Dilendre, Esmee, 
Faziel, Gaby, Gin, Inaya, Jadé, Jairo, Jasper, Jeffrey, Jill, Joëlle, Juninho, Justin, 
Kaylee, Kenza, Kyomi, Levi, Lianne, Lili, Liz, Mirthe, Mitchel, Mohammed, 
Muhammed, Nida, Noa, Querida, Rachel, Rahim, Raoul, Raphaël, Rayen, Robin, 
Roos, Ryan, Sabir, Sam, Sarah, Senna, Shayar, Sofia, SophieH, SophieV, Sven, 
Talia, Taylan, Tom, Trystan, Yalissa, Yassir en Yosri: het was goed om jullie op 
onze school te hebben.  Héél véél succes en plezier op de middelbare school en 
kom nog eens langs met een mooi rapport ! 
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Schooljaar 2018-2019 is bijna ten einde: 
Wij kijken terug op een mooi schooljaar, waarin iedereen weer zijn best heeft gedaan om het goed te 
doen voor onze leerlingen van de school. Wij willen alle ouders die ons geholpen hebben bij welke activi-
teit dan ook, hartelijk danken voor hun inzet. We zijn blij met de biebouders die het iedere dag mogelijk 
maken om de bibliotheek open te zetten voor het ruilen van de boeken. De OR ouders die bij alle activi-
teiten een grote rol hebben gespeeld. De MR ouders die op een positieve en wijze en met een kritische 
blik mee beslissen over ons beleid. Alle ouders die meehelpen in de klas, of bij een andere schoolse ac-
tiviteit! Zonder al die hulp kunnen wij het niet! Heel veel dank hiervoor! 
 
Kalender 
U bent van ons gewend dat wij u de kalender ieder jaar toesturen. We hebben gemerkt dat de kalender 
soms werd uitgeprint en dat aangepaste data hardnekkig bleven terugkeren. Omdat er in de loop van het 
jaar nog wel eens een datum wordt aanpast, hebben we besloten om te stoppen met het toezenden van 
de kalender. De actuele agenda vindt u altijd terug op de site en via socialschools. In de nieuwsbrief 
herhalen wij de belangrijkste data. 
 
Herhaling: Vakanties in het schooljaar 2019-2020   

Herfst vakantie 19 t/m 27 oktober 2019 
Kerst vakantie 21 december t/m 5 januari 2020 
Voorjaars vakantie 15 februari t/m 23 februari 2020 
Goede Vrijdag en Pasen 10 t/m 13 april 2020 
Mei vakantie 25 april t/m 10 mei 2020 
Hemelvaart weekend 21 t/m 24 mei 2020 
Pinksteren 30 mei t/m 1 juni 2020 
Zomer vakantie 3 juli t/m 16 augustus 2020 
 

Extra vrije dagen voor alle leerlingen Vrije dagen alleen voor groep 1 t/m 4 
 maandag 30 september 2019  donderdag 17 oktober 2019 
 vrijdag 18 oktober 2019  maandag 16 december 2019 
 donderdag 5 december vanaf 12:30 uur  vrijdag 13 maart 2020 
 vrijdag 20 december 2019  dinsdag 2 juni 2020 
 maandag 3 februari 2020 
 donderdag 9 april 2020 
 maandag 25 mei 2020 
 maandag 15 juni 2020 
 
Herinnering betaling schoolreisje en kamp 
Het schoolreisje voor de leerlingen van groep 1 t/m 6 kost, inclusief entree, vervoer 
met de bus, een ijsje, begeleiding en polsbandjes € 27,50 per kind. Wanneer er niet 
betaald wordt, kan uw kind niet mee op schoolreisje, maar hij/zij dient dan wel de hele 
dag op school aanwezig zijn (dit geldt voor de gr.3 t/m 6 leerlingen). 
Het kamp voor de leerlingen van de nieuwe groepen 7 en 8 kost € 80,= per kind.  
 

U kunt uw betaling overmaken op banknummer NL41 INGB 0000 1593 32 t.n.v. ASG 
betreft de Compositie. We verzoeken u bij de overschrijving duidelijk te vermelden  
schoolreisje of kamp en de naam van uw kind(eren). 
U kunt niet bij de leerkracht betalen. Wel is er voor ouders die niet willen overmaken, de mogelijkheid om 
contant te betalen. U kunt het exact gepaste bedrag in een envelop, voorzien van de naam van het kind, 
in de zwarte brievenbus doen. Deze hangt in het kantoor van de administratie op de 1e verdieping. 
 
 
Leerlingen van de nieuwe groep 7 en 8:  KIES JE VERVOLGSCHOOL 
Volgend jaar zijn alle kinderen weer een groep verder. De leerlingen van groep 7 en 8 gaan zich oriën-
teren op een vervolgschool. Een spannende en intensieve periode! Alle middelbare scholen in Almere 
werken samen om u en uw kind te helpen een weloverwogen keuze te maken. 
 

Via de gezamenlijke voorlichtingscampagne ‘Kies je school in Almere’ (KJSA) informeren de Almeerse 
scholen voor voortgezet onderwijs ouders en leerlingen van groep 7 en 8 over de overstap van de basis-
school naar het voortgezet onderwijs en het onderwijsaanbod dat de Almeerse scholen te bieden hebben. 
De scholen voor voortgezet onderwijs nodigen u van harte uit voor de informatiebijeenkomst, scholen-
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markt en schoolpresentaties die in september en oktober plaatsvinden. Er vinden op de basisscholen 
geen voorlichtingsbijeenkomsten meer plaats.  
 

Kort na de zomervakantie ontvangt u meer informatie en een uitnodiging voor een van de bijeenkomsten 
van ‘Kies je school in Almere’. De nieuwe website www.kiesjeschoolinalmere.nl wordt op dit moment 
gebouwd. Na de zomervakantie kunt u zich aanmelden voor de informatieavond, de scholenmarkt en de 
schoolpresentaties die door de middelbare scholen worden gegeven, via de nieuwe website.  
De datum en plaats van de bijeenkomst voor de leerlingen van onze school zijn al bekend: 
Dinsdag 1 oktober in Park Lyceum. Dus: save the date! 
 
Kennismaking 
Aanstaande maandag maken de kinderen kennis met nieuwe leerkracht waar zij volgend jaar bij in de 
groep zullen zitten.  
 
Wij sturen hierbij de platte grond van de lokalen waarin de nieuwe groepen zitten.  
 

 

 

Maar nu eerst gaan we genieten van de welverdiende zomervakantie. 

Hele fijne tijd allemaal ! 
 

Met vriendelijke groet, 

namens het team van de Compositie,  

 

Joke Walda en Annet van Brussel   

Directie basisschool De Compositie  
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Bericht van de 
 
Het schooljaar 2018-2019 is bijna ten einde. Met nog een klein weekje te gaan kunnen wij daarna alle-
maal gaan genieten van onze zomervakantie. De OR heeft dit schooljaar samen met de teamleden van 
school geholpen bij het Nationaal schoolontbijt, de projectweken over cultuur, de sportdagen en de 
Koningsspelen. Het Sinterklaasfeest en Kerstfeest zijn door school en de OR samen georganiseerd. 
Speciaal voor de kinderen van de ouders die dit schooljaar de ouderbijdrage hebben betaald, heeft de 
OR een disco georganiseerd als bedankje. De disco was een groot succes dankzij de discocommissie, 

hulpouders en DJ Rachel. De kinderen hebben 
heerlijk gedanst, gesprongen en gerend op de 
hippe muziek van DJ Rachel, hun dorst gelest met 
water en limonade van de OR. Zij hebben spek en 
een ijsje toe gekregen bij het naar huis gaan. Met 
de teams die succesvol meededen aan het KNVB 
schoolvoetbal was het weer een top sportief jaar. 
De activiteiten waren geslaagd en de kinderen 
hebben blijvende herinneringen gemaakt.  
    
De verjaardagendag op donderdag 11 juli 
aanstaande is de laatste activiteit voor dit 
schooljaar. Ook dit schooljaar willen we gezellig en 
feestelijk afsluiten voor de leerkrachten en de 

kinderen. 
Wij willen alle ouders bedanken die dit schooljaar de school en de OR als hulpouders hebben geholpen 
op verschillende dagen bij verschillende activiteiten. En ook de ouders die de ouderbijdrage hebben 
betaald. De ouderbijdrage is gebruikt voor het organiseren van de bovengenoemde activiteiten die niet 
onder het normale lesprogramma vallen en waarvoor de school ook geen bijdrage ontvangt van de 
gemeente of van het Rijk. Ook is de ouderbijdrage 
gebruikt voor boeken voor de bibliotheek, het 
klassengeld waarmee de leerkrachten allerlei kleine, 
nuttige en leuke spullen kopen voor gebruik in de 
klas. Wij rekenen ook volgend schooljaar weer op 
betaling van de ouderbijdrage door alle ouders, 
zodat wij de kinderen een onvergetelijke schooltijd 
met blijvende herinneringen kunnen blijven 
bezorgen.  
Alvast een fijne vakantie en tot volgend schooljaar!  
 
 

WIJ NAMENS   WILLEN IEDEREEN EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE WENSEN!!!! 

 
 
Voor de kinderen die in de zomer op onze opvang komen hebben wij weer een super leuk activiteiten 

programma in petto. 

Ouders van Go kinderopvang kunnen deze activiteiten volgende week in Konnect zien.   

Denkt u er ook aan om uw kind in Konnect afwezig te melden als u op vakantie bent? 

De Peuterspeelzaal is tijdens de vakantie gesloten. Wij hebben zin in vakantie. 

Ingrid Koestal  

Locatieleider 
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Leerlingenraad 

 

 

Aan het eind van het schooljaar willen wij, als proef, jullie een schoolkrantje presenteren. 

Het krantje gaat digitaal via social schools naar jullie huis, maar wordt ook, ouderwets, op papier in jullie 

klas bezorgd. 

In de schoolkrant staat: een moppenpagina, een recept, een verslag, rebus, prijspuzzel en nog meer. 

Als jullie ideeën hebben om deze schoolkrant nog leuker te maken: zeg het tegen de leden van de 

leerlingenraad of aan je leerkracht. 

De leerlingenraad bestond dit schooljaar jaar uit: 

 

Evi Rijmers                      Levi Lionahr                       Engine v. Steenveldt                   Bienvenida Burnet 

         

 

 

 

 

 

 

 

 Dion van  Rees                    Joshua Dekker                       Ryan Oostwal           

Veel  leesplezier  ! 

En……..we zijn benieuwd wie de cijfercode kan kraken!!!!!                                    

De leden van de leerlingenraad hebben onderstaande bijdrage 

geleverd aan de nieuwsbrief. 

2 onderbroeken lopen over straat. Zegt de één tegen de ander. Ga je mee 

naar Spanje? Daar is het lekker zonnig! Zegt de ander: “Nee, ik ben al bruin 

genoeg” 

 

Het is rood en er komt stoom uit…… 

Oplossing raadsel: Je moeder, omdat je voor  de 100ste keer je  kamer niet hebt op geruimd 

 

Schoolkrantje 
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