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   NIEUWSBRIEF SEPTEMBER  

 

Belangrijke data  

Alle vakanties en vrije dagen voor dit schooljaar vindt u op de website onder het tabblad ‘Praktisch’. Denkt 

u even aan de eerste studiedag op vrijdag 23 september? Dit is een roostervrije dag voor alle leerlingen. 

 

Beste ouders, 
 
Wij hopen dat u en uw kind(eren een goede start hebben gemaakt en dat een ieder weer gemakkelijk in 
het schoolritme is gekomen.  
 
Nieuwe teamleden. 
  
Graag stellen we onze nieuwe teamleden nogmaals aan u voor. Allereerst heeft de school een nieuwe 
directeur in de persoon van Leo Huis uit Purmerend. U heeft mogelijk al kennis gemaakt met hem bij een 
van de ingangen van de school.  In de onderbouw zijn wij dit jaar versterkt met Nikki van Daatselaar. Zij is 
onderwijsassistent en zal de groepsleerkrachten van groep 3 en 4 ondersteunen. Op woensdagochtend 
hebben wij ook een nieuwe maar ook bekend gezicht bij de administratie in de persoon van Maaike Alrack. 
Tevens ondersteunt zij het leesproces in de groepen 3. Als facilitair medewerker begroeten wij Helin 
Ismael. Zij zal praktische zaken in en om de school verzorgen. Tevens zal zij assisteren bij de kleuterbouw.  
 
Wij heten de nieuwe teamleden van harte welkom en veel succes met hun werkzaamheden op de 
Compositie.  
 
Oproep voor klusvaders (m/v) en bibliotheekmoeders (m/v) 
De Compositie is op zoek naar leuke, positieve ouders die willen bijdragen aan het onderwijs van de 
kinderen op onze school.  
U kunt contact opnemen hierover en de verdere details met -directeur van De Compositie 
(directie@compositie.asg.nl). 
 
Daarnaast zijn we op zoek naar bibliotheekmoeders (wat natuurlijk ook –vaders mogen zijn). Hiervoor 
kun je contact opnemen met Saskia Mansvelt (s.mansvelt@compositie.asg.nl). 
 
Oproep voor oudercommissie 
De oudercommissie is onmisbare schakel binnen de school. Tal van evenementen en activiteiten worden 
ondersteund door de oudercommissie. Enkele ouders nemen hier het voortouw in en hebben 
regelmatig overleg met de schoolleiding. We zoeken ouders die mee willen werken in de 
oudercommissie of als hulpouder bij activiteiten beschikbaar willen zijn. Iedereen is welkom! U kunt zich 
aanmelden via directie@compositie.asg.nl.  
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Halen en brengen van de kinderen 
Voor alle nieuwe ouders (en de ouders die het vergeten zijn), hierbij een overzicht waar u uw kind naartoe 
breng en welke ingang voor hem of haar bedoeld is:  
 

 Groep ½: Voorzijde hoofdingang. Via de klassendeur naar binnen.  
 Groep 3: Via de patio aan de linkerzijkant van de school. 
 Groep 4: Via de zijingang aan de linkerzijde van de school. 
 Groep 5: Ingang via het grote schoolplein 
 Groep 6: Ingang via het grote schoolplein 
 Groep 7: via de hoofdingang in het midden van de school. 
 Groep 8: via de hoofdingang in het midden van de school. 

 
Coronamaatregelen 
 
Wat betreft de coronamaatregelen willen wij kort en krachtig zijn en beperken wij ons tot onderstaande 
pictogrammen die ook door de overheid worden gebruikt: 

 
 

Informatieavonden 
De informatieavonden, waarin de leerkracht vertelt wat u het komende jaar aan onderwijs voor uw kind 
kunt verwachten gaan dit jaar gelukkig weer gewoon door! U krijgt op deze avonden ook inhoudelijke 
informatie over de geheel nieuwe methodieken KARAKTER en LEESLINK. Tevens zal er aandacht zijn voor 
de ingevoerde versie van STAAL in groep 6 en de vernieuwde versie van Naut, Meander en Brandaan in 
groep 4 en 5.  
Hieronder de data van deze ouderavonden: 
19 september groepen 7-8 
20 september groepen 5-6 
21 september groepen 3-4 
22 september groepen 1-2 
 
Oudergespreksavond in oktober 
We vinden het heel belangrijk om een contactmoment te hebben met alle ouders. Het is belangrijk om 
elkaar te spreken, leerkracht en ouder, over de ontwikkeling van uw kind. U vertelt hoe het met uw kind 
gaat thuis en de leerkracht vertelt hoe de eerste weken in de nieuwe klas zijn verlopen. In de week van  
10 oktober staan deze gesprekken gepland.  
 
Bezoek aan de dokter of tandarts 
Wij willen u verzoeken om indien mogelijk bezoek aan tandarts en/of arts buiten de lestijden te plannen. 
Wij realiseren ons dat andere organisaties dit niet altijd mogelijk maken maar indien u er wel een keuze 
in hebt dan zouden wij dit waarderen. Zo wordt de lesdag niet onnodig onderbroken. Alvast onze dank 
voor uw begrip en moeite! 
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Informatie over de ouderbijdrage (categorie 4 schoolkosten) 
 
Zoals u misschien wel gewend bent zal er in oktober in samenwerking met de oudercommissie en school 
een verzoek worden neergelegd voor een bijdrage van ouders die hun kinderen op onze school onderwijs 
laten volgen. Met deze bijdrage kan onze school activiteiten organiseren die niet vanuit de reguliere 
begroting betaald kunnen of mogen worden vanuit de overheid. De sint- en kerstactiviteiten, het groep 8 
kamp en het jaarlijkse schoolreisjes zijn daar enkele voorbeelden van. 
 
Sinds 1 augustus 2021 is er een nieuwe wet op de ouderbijdrage waarop het accent vooral is neergelegd 
op het vrijwillige karakter van deze bijdrage. Deze wet heeft naast een beschermend karakter tevens het 
nadeel dat scholen mogelijk minder een beroep kunnen doen op de ouderbijdrage. Scholen moeten dus 
keuzes maken en vaste activiteiten schrappen uit het programma. Ouders realiseren zich soms niet dat 
deze gelden betrekking hebben op deze activiteiten.  
 
Als school zullen wij de nieuwe wet uiteraard respecteren en met de nieuwe situatie om gaan. We willen 
ook dat ouders weten dat als men wel een bijdrage wil en kan doen dit op verschillende manieren mogelijk 
is. Er kan  bijvoorbeeld in termijnen een bijdrage geleverd worden of in het geval van meerdere kinderen 
op school kan er een ander bedrag per kind afgesproken worden met de oudercommissie en schoolleiding. 
Wij zullen als oudercommissie en school zo transparant mogelijk zijn in hetgeen wij van de oudergelden 
doen. Zodat u ook terugziet wat er met uw bijdrage is gedaan. In oktober ontvangt elke ouder een 
eenmalig verzoek voor de hierboven genoemde ouderbijdrage.  
 
In ieder geval willen wij u alvast bedanken voor uw inzet en uw steun aan alles wat wij willen ondernemen 
met de leerlingen hier op school! Mocht u vragen of wensen hebben over dit onderwerp dan kunt u altijd 
via de schoolleiding of oudercommissie informatie opvragen (directie@compositie.asg.nl)  
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OBS de Compositie 20 jaar! 
In de week van 25 oktober t/m 8 november vieren wij ons lustrumfeest. Wij bestaan dan als brede school 
20 jaar. Dat is zeker een reden om bij stil staan met leuke en leerzame activiteiten!  
 
Op 31 oktober start het lustrumfeest officieel met een activiteit op het grote schoolplein. Als ouder 
nodigen we u uit om dit te komen aanschouwen. Het belooft heel spectaculair te worden! Komt allen!  
 
We gaan met de hele school en het kinderdagverblijf GO! een musical opvoeren. Dit doen wij op vrijdag 
4 november vanaf 14:00 uur voor de a-groepen, 1-2b en 8b.  Op 8 november vanaf 14:00 zullen de b-
groepen, 1-2c, 1-2d en 8c een optreden verzorgen. De optredens zullen in de gymzaal plaatsvinden en 
zullen ongeveer 30 minuten duren. 
 
Kiss & Ride 
Zoals ook al in een Social Schoolsbericht willen we met z’n allen een veilige verkeerssituatie bij de school 
houden. Dit betekent dat de kiss & ride alleen bestemd is voor ouders die met de auto komen en hun kind 
brengen of halen. Daarbij is parkeren niet toegestaan. Het is bedoeld als kort moment om uw kind af te 
zetten. Ook bij het halen is het niet de bedoeling dat u bij de kiss & ride van te voren geparkeerd staat te 
wachten. U weet immers nooit precies wanneer uw kind naar buiten komt! U kunt dan beter parkeren in 
een van de vakken dichtbij de school. De kiss & ride is vooral heel handig voor het brengen van uw 
kind(eren) naar school om zo de verkeerstoeloop in de ochtend goed te laten doorstromen. Wij rekenen 
op uw begrip en in samenwerking met de gemeente en de wijkagent hopen we dat handhaving op deze 
plek niet nodig zal zijn. De verkeersveiligheid is immers een ieders verantwoordelijkheid. 
 
Gratis af te halen! 
Voor een ieder die geïnteresseerd is hebben wij in school nog enkele pallets staan die gratis afgehaald 
mogen worden. Tevens hebben wij bij de ingang van groep 3 twee oude picknicktafels. Deze mogen ook 
gratis afgehaald! U kunt voor al deze materialen contact opnemen met directie@compositie.asg.nl . 
 
Voorlezen 
Taal begint altijd met een verhaal! Daarom vinden wij op OBS de Compositie dat wij niet alleen het lezen 
promoten en goed leesonderwijs moeten geven maar ook dat wij zelf moeten voorlezen aan onze 
leerlingen. Niets is mooier dan een groep met leerlingen ‘hangend aan je lippen’ mee te nemen in een 
boeiend verhaal. Elke groepsleerkracht leest dagelijks in de groep voor om zodoende boeken en het lezen 
van boeken te promoten. U kunt thuis ook voorlezen! Voor het slapen gaan of gewoon lekker op de bank! 
Voorlezen is niet alleen goed voor de taalontwikkeling van kinderen maar ook voor de hechte band die u 
met uw kinderen op heeft gebouwd is het bevorderlijk. Want papa of mama leest natuurlijk het beste 
voor! Het is tevens een fijn ‘samen’ moment. In de bijlage treft u enkele afbeeldingen aan van boeken die 
onze leerkrachten op dit moment voorlezen in de groepen. Vraag er gerust naar bij uw kind! 
 
 
Vriendelijke groet,  
 
 
Directie De Compositie 
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OBS de Compositie leest voor uit:  

 

 

 

 

    

 
 


