Nieuwsbrief | oktober 2021

Belangrijke data
Alle vakanties en vrije dagen voor dit schooljaar vindt u op de website onder het tabblad ‘Praktisch’.
Ma. 18 oktober

Start herfstvakantie t/m 22 oktober

Ma. 25 oktober

Start Schoolfotograaf t/m 27 oktober

Wo. 03 november

Nationaal Schoolontbijt en Halloweenfeest

Schoolreisje, schoolkamp – hoe zit het er nu mee?
Waarom is de ene school al op schoolreis en kamp geweest en De Compositie niet? Dat is een vraag die
bepaalde ouders bezig houdt – en dat begrijpen wij. Sommige scholen hebben hun reservering van het
vorige schoolkamp kunnen behouden. Dat is ontzettend coulant van de verhuurder. Dat was bij ons niet
het geval: de reservering van kamp is verloren gegaan. Hierdoor waren wij terughoudend om nogmaals
een reservering te maken en te betalen met het risico dat we opnieuw geld zouden verliezen.
We zijn dan nu ook verheugd om te melden dat groep 8 aan het einde van dit schooljaar toch op kamp zal
gaan, uiteraard ervan uitgaande dat er geen nieuwe coronamaatregelen worden aangekondigd én dat
voldoende ouders de vrijwillige bijdrage voor kamp voldoen. Het kamp is reeds gereserveerd en de ouders
van de groepen 8 hebben al een betalingsverzoek gekregen. Deze wordt slechts eenmaal aangeboden.
Zijn er onvoldoende betalingen, dan zal het kamp in de toekomst niet kunnen plaatsvinden. Dat zouden
wij ontzettend jammer vinden.
Wat betreft schoolreisjes ligt dat eveneens zo; een schoolreisje wordt betaald van de vrijwillige bijdrage
die de ouders doen aan de school. Hier mogen wij slechts één keer om vragen; betaalt u niet, dan moet
de school de kosten betalen voor het schoolreisje van uw kind. Uiteraard heeft de school daar een klein
budget voor, maar dat is uiterst beperkt. Het huren van een bus kost al gauw ruim 500,- euro en daarmee
zijn we alleen nog maar op de plaats van bestemming. De entreekosten komen daar nog bovenop. We
gaan dit schooljaar weer op schoolreis en dat zullen we blijven doen, zolang de overgrote meerderheid
van de ouders blijft betalen hiervoor. Anders is het financieel niet op te brengen voor de school.
Andere excursies en gastlessen blijven doorgaan, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen educatief
op verschillende manieren bezig zijn. Zo zijn er onlangs technieklessen geweest, hebben de kinderen van
groep 8 een bezoek gebracht aan De Meergronden, worden er binnenkort muzieklessen gegeven door
studenten van het Conservatorium van Amsterdam, en zo gaat de lijst verder en verder… Daarnaast is de
Oudercommissie tal van activiteiten aan het voorbereiden, dus stapje bij beetje gaan we weer terug naar
hoe het eerst was.
! Aanmelden nieuwe leerlingen ! | broertjes en zusjes
Heeft u een zoontje of dochtertje dat dit schooljaar drie jaar wordt en wilt u hem of haar aanmelden op
De Compositie dan is het raadzaam dit direct te doen op de derde verjaardag. Dit gaat niet automatisch!
Onze school is populair, waardoor klassen snel volraken. We mogen wettelijk gezien niemand voorrang
geven, dus kinderen uit dezelfde gezinnen ook niet. Tijdig aanmelden voorkomt vervelende verrassingen…
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Oudertevredenheidsonderzoek
Elke vier jaar neemt De Compositie een oudertevredenheidsonderzoek af. Om voldoende zicht te krijgen
dient er een minimaal aantal ouders dit onderzoek in te vullen. Helaas is dit aantal bij lange na niet gehaald. De resultaten zijn hierdoor te persoonlijk / te beperkt. Binnenkort zullen we een korte poll versturen bestaande uit één of twee vragen. Dit zal in de toekomst vaker kunnen voorkomen. Wilt u deze
alstublieft invullen, zodat we ook uw mening kunnen meenemen in onze keuzes?
Halloweenfeest
De Oudercommissie presenteert met trots:
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Schoolfotograaf
Foto Koch komt 25, 26 en 27 oktober 2021 de schoolfoto’s maken. De complete afhandeling van de
schoolfotografie verloopt via internet volgens de AVG wetgeving. Dit betekent dat Foto Koch geen gegevens van de ouders nodig heeft om de schoolfoto’s te maken.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht. Hij/zij
informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefotografeerd
mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart staat uw
unieke inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl.
Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de
groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen. U kunt eenvoudig betalen middels
iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen in de webshop.
Foto Koch blijft actueel met het ontwikkelingen van nieuwe achtergronden, waar u tijdens het bestelproces een mooie keuze uit kunt maken. Ook kunt u gepersonaliseerde fotofun-producten bestellen. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er spontane en afwisselende
foto’s gemaakt worden. U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze! (Afhankelijk
van de keuze van de school, kan dit bij alle opnames met uitzondering van de leunpose met donkergrijze
achtergrond.)
Vanaf maandag 25 oktober hangt er een lijst bij de bibliotheek waarop u uw niet-schoolgaande broertjes
en zusjes kunt inschrijven. Op woensdag 27 oktober a.s. worden zij ingepland van 12.30 tot 15.00 uur. U
dient op tijd aanwezig te zijn op de door uzelf gekozen tijd.
Tip van de schoolfotograaf: Als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht. Vermijd
daarbij fluorescerende kleding.
Cursus Opvoeden & Zo
Vanwege succes en tevreden deelnemers organiseert JGZ Almere ook binnenkort weer de cursus: Opvoeden en Zo. Deze cursus is voor alle ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen opvoeden is
leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies. Wat doe je
bijvoorbeeld als je kind niet luistert? Hoe stel je grenzen en hoe kun je kinderen op een effectieve manier
corrigeren. En hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet? Is het normaal dat ouders
de hele dag voor politieagent moeten spelen? Vragen die elke ouder wel eens heeft.
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan de
hand van alledaagse opvoedingssituaties leert u vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te maken.
De vaardigheden zijn gericht op een plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u goed gedrag
van kinderen kunt stimuleren en hoe u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren.
Door het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige
ouder bent die zich soms onzeker voelt over de opvoeding.
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is als volgt opgebouwd:
 Bijeenkomst 1: Positieve aandacht geven en prijzen
 Bijeenkomst 2: Regels stellen
 Bijeenkomst 3: Niet reageren en gedrag corrigeren
 Bijeenkomst 4: Apart zetten
 Bijeenkomst 5: Verschillende opvoed thema's
 Bijeenkomst 6: Alles op een rij en afsluiting.
Nieuwsbrief basisschool de Compositie, schooljaar 2020-2021

3

Kosten:
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde cursus en is daarom gratis.
Na de herfstvakantie wordt gestart met twee groepen:
Op de dinsdagavond:
Data : 26 oktober, 2, 9, 16, 23, 30 november.
Tijd
: 19.30-21.30 uur.
Locatie : Regenboogweg 45, Almere Buiten.
En op de woensdagochtend:
Data :27 oktober, 3, 10, 24 november, 1 en 8 december.
Tijd
: 9.30-11.30 uur.
Locatie : Boomgaardweg 4, Almere. GGD gebouw.
Voor meer informatie over de cursussen en als u zich wilt opgeven, kunt u bellen (binnen kantooruren)
met JGZ Almere: 088-0029990 (het doorkiesnummer keuze 2 en nogmaals keuze 2). Wees er snel bij want
vol = vol.
Buitenschoolse activiteiten | De Schoor
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een activiteitenoverzicht van De Schoor voor de herfstvakantie.
Verlofaanvragen
Op de website en in onze schoolgids kunt u lezen hoe en wanneer u verlof voor uw kind mag aanvragen.
Proberen kan altijd, maar de regels buigen niet en onterechte verlofaanvragen worden afgekeurd. Dat is
vervelend voor u als ouder, maar zo zijn nu eenmaal de regels vanuit de regering. Daarvan kan niet afgeweken worden. Een aanvraag dient zes weken van te voren gedaan te worden; we ontvangen nu aanvragen slechts enkele dagen van tevoren. Dat kunnen wij niet verwerken waardoor u in de problemen kunt
komen. Wilt u zich verwittigen van deze regels zodat dit proces goed kan verlopen?
Vriendelijke groet,

Joke & Leander
Directie De Compositie
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