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Jaargang 18 nummer 03 

Almere, 22 november 2019 

Agenda voor november & december 2019 
 

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

Donderdag 5 december Sinterklaas komt op school 

Donderdag 5 december Vanaf 12:30 uur zijn de leerlingen vrij 

Maandag 16 december Leerlingen van gr.1 t/m 4 zijn vrij, hun leerkrachten hebben studiedag 

Donderdag 19 december Kerstdiner 17.30-18.45 

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

21 dec 2019 t/m 5jan 2020 KERSTVAKANTIE 

 

Beste ouders,  

De laatste staking is nog maar net voorbij of daar is al weer de melding van de volgende staking. We zijn blij dat er 

geld bij komt voor het onderwijs, alleen willen we dat die gelden structureel zijn. Als we het er dit jaar bij krijgen en 

later weer kwijt zijn, dan hebben de stakingen onvoldoende effect gehad. We hopen dat u dit begrijpt. 

Het leraar tekort zit nu op 3 % en groeit nog naar 10 %. Bij ons op school merken we dat we geen invallers, buiten 

ons eigen team, kunnen krijgen. Gelukkig hebben we een aantal parttimers die af en toe en soms wat vaker, extra 

willen werken! Dit schooljaar hebben we 2 keer 1 groep kinderen niet op kunnen vangen wegens ziekte van de 

leerkracht. We hebben 2 langdurig zieken in ons team: Inge Zoeters en Jolanda van Sikkelerus. We wensen hun 

beterschap en we hopen dat ze snel weer in staat zijn om ons te versterken.  

Op andere scholen in Almere zien we al dat er groepen zijn die geen leerkracht hebben. Dat is erg verontrustend! 

Wij begrijpen dat het voor u vervelend is dat u steeds oplossingen moet bedenken voor uitval van leerkrachten en 

de stakingen.  

 

Schooltijden: 

Volgend schooljaar hebben alle kinderen 1 uur minder les per week. Dat komt door een aanpassing in de schooltijd 

die al ver in het verleden ligt. De toenmalige directie had met redenen omkleed, besloten om de kleuters niet op 

woensdag naar school te laten komen. Dat betekende dat die kinderen in de groepen 3 t/m 8 een uur per week 

langer naar school moesten. In 2015 hebben we besloten dat de kleuters dezelde schooltijden gaan maken als de 

groepen 3 t/m 8. Toen moesten we nog 5 jaar dat extra uur maken om de gemiste uren van de kleuters, die voor 

2015 op school zaten, in te halen. Dat hebben we nu rechtgezet, waardoor de hele school gelijke schooltijden heeft. 

Hoe we de schooltijden aan gaan passen hoort u zo spoedig mogelijk. Het team komt met een voorstel naar de MR 

oudergeleding. De MR beraadt zich daarover en laat u weten hoe zij een standpunt innemen. De MR heeft 

instemmingsrecht. 

 
Inschrijven broertjes/zusjes 
Opnieuw hebben we te maken met een grote toestroom van nieuwe leerlingen. Het is fijn om te merken dat er 

zoveel vertrouwen is in de Compositie. Aan de andere kant willen we de aantallen behapbaar houden, zodat alle 

kinderen kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. Broertjes en zusjes hebben altijd voorrang bij de aanname 

van nieuwe kinderen. We moeten echter wel weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten, zodat we op tijd de 

wachtlijst kunnen gaan hanteren. Wij zouden het daarom prettig vinden als u zo snel mogelijk aan kunt geven of wij 
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nog een broertje/zusje kunnen verwachten op de Compositie. Wilt u elkaar er op attenderen, want we weten dat 

de nieuwsbrief helaas niet door alle ouders wordt gelezen.  

 

Feesten: 

We verheugen ons op de komende decembermaand waar gezelligheid en feesten centraal staan. We bedanken de 

leden van de ouderraad en een aantal hulpouders die de school in een wonderbaarlijk Sintdecor hebben veranderd. 

Wat een uren creativiteit zitten daarin! Zonder deze hulp redden wij het niet! 

 

Gratis sport- en beweeglessen van het AKT 

Doet uw kind al mee aan de gratis naschoolse lessen van Almere Kenniscentrum Talent (AKT)?  

Op elf locaties in Almere kunnen kinderen uit groep 1 t/m 8 onder begeleiding van ervaren gymleerkrachten van de 

ASG en Prisma scholen extra bewegen en sporten. Het AKT biedt vijf verschillende lessen. Twee hiervan zijn voor 

alle kinderen toegankelijk: Gym+ en Sport+. Voor de andere drie lessen, KidsXtra, SportXtra en ASM Academie, 

worden kinderen persoonlijk uitgenodigd door hun gymleerkracht. Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor 

KidsXtra, SportXtra of ASM Academie, maar heeft uw kind (nog) geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op 

met de gymleerkracht.  

Wilt u meer informatie over de inhoud van de lessen en bent u benieuwd hoe dit er in de praktijk uit ziet? Bekijk dan 

het AKT filmpje: https://youtu.be/eSreNKqc1n8.  

De locaties, data en inschrijfmogelijkheden vindt u op www.sportiefalmere.nl. 

 

Hoofdluis 

Het komt geregeld voor dat er in een groep hoofdluis wordt ontdekt. Dat is vervelend maar het komt vaak voor bij 

scholieren. Iedereen kan hoofdluis krijgen. Het heeft niets met gewassen of ongewassen haren te maken. 

Hoofdluizen verspreiden zich heel snel. Dus als één kind in de klas het heeft, kunnen andere kinderen het ook krijgen. 

Hoe zien luizen eruit? 

Hoofdluis begint vaak met jeuk, maar niet altijd. Een hoofdluis is zo groot als een sesamzaadje. U kunt luizen soms 

zien bewegen tussen het haar. Hoofdluizen zijn grijsblauw. Als ze bloed hebben opgezogen hebben: roodbruin. Soms 

ziet u alleen witte, grijze, of zwarte puntjes die aan de haren kleven. Dat zijn de eitjes. Op de website van het RIVM 

staat een filmpje over hoe u het beste kunt controleren en welke behandeling goed werkt tegen hoofdluis. 

Wat moet u doen? 

Het is heel belangrijk om uw kind(eren)en uzelf ten minste 1 keer per week te controleren. Als u hoofdluis ziet moet 

u meteen behandelen. Wij controleren ook in de klas.  

 

Bruna-actie 

Tijdens de Kinderboekenweek deed de school mee aan de  Bruna-actie “sparen voor de schoolbieb”. De school 

spaarde alle bonnen op die ouders inleverden van gekochte boeken bij Bruna in die periode. Van het totaalbedrag 

aan bonnen kon de school voor 10% daarvan kinderboeken uitzoeken. De actie is inmiddels alweer een poosje 

voorbij. De totale opbrengst aan bonnen was € 443,85. De school mocht dus voor € 44,40 aan kinderboeken 

uitzoeken. We hebben de schoolbieb uitgebreid met 3 titels n.l. Dolfje Weerwolfje ontvoerd van Paul van Loon, Juf 

Braaksel en het meesterbrein van Carry Slee en Alleen Beer mocht mee van Vivian den Hollander.  

Alle ouders die hier aan hebben meegewerkt hartelijk bedankt namens alle kinderen en leerkrachten van de 

Compositie. Wij wensen de kinderen veel leesplezier. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het team van de Compositie,  

Joke Walda en Annet van Brussel  

 

  

https://youtu.be/eSreNKqc1n8%20/
http://www.sportiefalmere.nl/
https://www.rivm.nl/hoofdluis
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De jeugdverpleegkundige; even voorstellen: 

Mijn naam is Petra Fernée. Ik ben de jeugdverpleegkundige op de basisscholen;  De 

Optimist, Het Meesterwerk, Het Palet en de Compositie in Almere. 

In groep 2 en groep 7 worden alle leerlingen opgeroepen voor een preventief 

gezondheidsonderzoek. Deze onderzoeken zijn het vervolg van de onderzoeken 

zoals deze eerder op het consultatiebureau werden aangeboden. In groep 7 heb ik 

naast wegen en meten een gesprekje over hoe het met uw kind gaat, puberteit 

komt hier ook ter sprake. 

Bij groep 2 zal ik naast een gesprek met de kinderen en hun ouders, het wegen en meten, ook een visustest, 

gehooronderzoek en een motoriek onderzoek uitvoeren. 

Sterk in de wijk 

Voor het project Sterk in de wijk kom ik regelmatig op de bovengenoemde scholen langs. Het doel is om met de 

Intern begeleider van de school samen in gesprek te gaan met ouders van die kinderen waar vragen, of zorgen zijn 

op het gebied van opvoeden, ontwikkeling of anderszins. Het idee is dat de intern begeleider en 

jeugdverpleegkundige met ouders mee gaan denken. Ieder vanuit hun eigen expertise. We hopen hiermee een nog 

beter passend en liefst preventief aanbod te doen om het kind en de ouders te ondersteunen. 

Heeft u vragen/zorgen rondom uw kind en of uw gezin, dan kunt u dit aangeven aan de Intern begeleider en zij kan 

een gesprek inplannen waarbij de Intern begeleider, u en de jeugdverpleegkundige aanwezig zijn. 

 
Bericht van 
 
 

Go Do…December 

In de bijlage vind u het Go Do programma van december. Inschrijven voor “Go do” activiteiten kan via de 

volgende link: www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv . Na inschrijving krijgt u een bevestiging dat uw 

gegevens zijn ontvangen. Let op, dit is geen bevestiging van plaatsing in de workshop. De bevestiging van 

plaatsing ontvangt u op de maandag voordat de activiteit plaatsvindt van Josephine Kuiper, activiteiten-

coördinator. 

 

 

 

Bericht van 

Met de start van het nieuwe schooljaar is ook de Ouderraad weer volop begonnen 

met de voorbereidingen voor de diverse activiteiten, die voor de deur staan. Zo 

hebben we de begeleiding van de schoolfotograaf weer mogen doen; het waren 

zeer enerverende dagen. Wij willen u bedanken voor de flexibiliteit, die u als 

ouder, heeft getoond tijdens deze dagen.  

Via diverse wegen hebben wij bedankjes mogen ontvangen van een heleboel 

ouders, die van hun kinderen hadden vernomen, hoe goed wij ze hadden verzorgd, zodat ze als een echt 

model op de foto konden. Leuk! 

http://www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv
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Ondertussen waren we in de week van de fotograaf ook druk bezig met de 

voorbereidingen voor “Het Nationaal Schoolontbijt”. Deze werd dit jaar 

aangeboden door supermarktketen Aldi. Op 8 november was het zover. Veel 

kinderen waren in pyjama. Er stond een heerlijk gezond ontbijtje klaar . Door 

de Ouderraad is er nog extra Halal beleg gehaald, zodat er voor een ieder 

wat wils was. Het was weer een groot succes!  

 

Zaterdag 16 november was het zover: 

Sinterklaas is in Nederland aangekomen met de stoomtrein. De school 

is inmiddels gezellig versierd en de stoomtrein staat in de grote hal. 

Een paar hulpouders hebben de Ouderraad hierbij geholpen, super 

bedankt! Sinterklaas heeft aangegeven, dat hij ook dit jaar weer onze 

school zal bezoeken, samen met zijn Pieten. Wij zijn er klaar voor lieve 

Sint! 

 

De komende weken zullen wij ons intensief bezig houden met de verdere voorbereidingen van het 

Sinterklaasfeest en Kerst. 

 

Wij willen u nogmaals laten weten dat deze activiteiten zonder uw bijdrage niet mogelijk zullen zijn. 

Hartelijk dank alvast voor uw ouderbijdrage! Voor alle kinderen die nu ingeschreven staan bij de 

Compositie is de ouderbijdrage: € 35,00 per kind per jaar.  Wij verzoeken u uw betaling van de 

ouderbijdrage over te schrijven op ING rekening: NL23 INGB 0009 6820 49 t.n.v. OR De Compositie te 

Almere, o.v.v. “ouderbijdrage, de volledige naam van uw kind en groepsnaam van de klas”. Wij rekenen 

ook dit schooljaar weer op betaling van alle ouders, zodat wij de kinderen een onvergetelijke schooltijd 

kunnen bezorgen. De OR bedankt de ouders die de ouderbijdrage al hebben betaald hartelijk.  

De OR is te bereiken via: or@compositie.asg-almere.nl.  

mailto:or@compositie.asg-almere.nl
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