Nieuwsbrief | november 2021

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

Do 25 november
Vrij 26 november
Vr. 03 december
Vr. 24 december
Ma. 27 dec. t/m vr. 7 jan.
Ma. 10 januari

Schoen zetten in alle groepen
Spelletjesmiddag
Sinterklaasviering: kinderen zijn vanaf 11:45 uur vrij
Kinderen zijn vanaf 11:45 uur vrij
Kerstvakantie met aansluitend een studiedag
Studiedag: alle kinderen zijn vrij

Coronamaatregelen
Helaas hebben we nog steeds te maken met maatregelen die het voor ons allemaal niet makkelijker maken thuis en ook op school. Wij doen ons uiterste best u hier zo goed mogelijk over te informeren.
Vanaf vandaag zijn de Coronamaatregelen weer aangescherpt. Dit houdt in dat iedereen weer de verplichte anderhalve meter afstand moet houden. Wij waren ontzettend blij om u als ouder weer in de
school te kunnen ontvangen, maar voor De Compositie houdt dit helaas in dat wij geen externen en ook
u als ouders niet meer in de school mogen ontvangen, ook niet op afspraak.
Wilt u als ouder graag in contact komen met de leerkracht van uw kind, dan kunt u via Social Schools een
afspraak maken. Komt u uw kind ophalen bij school, dan vragen wij u na het aanbellen bij de deur van de
hoofdingang te wachten. Wij halen uw kind uit de klas en brengen uw kind naar u toe.
Aan de andere kant hebben we u hierin ook hard nodig! Wij willen graag overzicht houden op het aantal
(mogelijke) besmettingen in onze school. U kunt ons hierbij helpen. Wij willen u vragen om ziekmeldingen
die te maken hebben met klachten die bij corona horen of bij een positieve test niet alleen te mailen naar
de leerkracht maar graag ook naar Claire: absentie@compositie.asg.nl Wilt u daarbij ook aangeven als er
broertjes of zusjes van uw kind in andere groepen zitten?
Wij waarderen uw hulp enorm. Daarnaast hopen wij uiteraard dat iedereen goed zorgt voor elkaar en we
samen gezond blijven.
Ouderbijdrage
De afgelopen periode hebben er op De Compositie allerlei leuke activiteiten plaatsgevonden waar we uw
ouderbijdrage hard bij nodig hebben gehad. Denk hierbij aan de Halloweendisco en een aanvulling van
lekkere dingen bij het Nationaal Schoolontbijt. De kinderen hebben genoten! Ook de komende periode
staan er weer een aantal gezellige activiteiten op het programma die zonder de ouderbijdrage moeilijk te
bekostigen zijn voor onze school. Denk aan het Sinterklaasfeest, waar de kinderen een leuk cadeau krijgen
van de Sint en wat lekkers in de groepen. Ook de voorbereidingen voor Kerst zijn al in volle gang. Deze
feesten worden grotendeels uit de ouderbijdrage betaald. Het team en de kinderen hebben zin in de komende feestelijk periode. Zonder uw hulp is dit niet mogelijk. Wij willen u bedanken voor uw bijdrage!
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Kamp
De wens van ouders en het team is om in groep 8 het kamp door te laten gaan. Hiervoor is een apart
betaalverzoek verzonden naar de ouders van de groepen 8. Bij onvoldoende inkomsten vanuit deze betalingen heeft de school onvoldoende financiële middelen om een kamp door te laten gaan. Een kamp reserveren kost de school geld. Deze reserveringskosten dienen vooraf betaald te worden en bij het niet
doorgaan van een kamp is de school deze kosten kwijt.
Wij zijn blij dat het ons gelukt is om voor de groepen 8 aan het einde van dit schooljaar een kamplocatie
te reserveren. De ouders van de groepen 8 zijn hiervan al op de hoogte gesteld en hebben een betalingsverzoek ontvangen.
Helaas zijn de inkomsten voor het kamp op dit moment onvoldoende. Voor ongeveer de helft van de
leerlingen is het kamp nu voldaan. Dit is helaas niet voldoende om in de komende jaren een kamp te
organiseren. We hopen dat dit percentage de komende periode hoger wordt, zodat wij de komende jaren
ook weer een kamp voor de groepen 8 kunnen organiseren.
Gymlessen
Meester Colin is opnieuw vader geworden van een prachtige zoon. Dit houdt in dat Colin ouderschapsverlof opneemt. Daarnaast neemt meester Casper per 1 december afscheid van De Compositie. De gymlessen worden vervangen door juf Sanne. Zij gaat met de kinderen werken aan bewegend leren en drama.
De kinderen hebben voor deze lessen geen gymkleding meer nodig, maar wel gymschoenen. Na de kerstvakantie hopen we met een meer passende oplossing te kunnen komen.
Spelletjesmiddag
Vanaf dit schooljaar houden wij een aantal momenten in het jaar een spelletjesmiddag met de leerlingen.
We spelen samen gezelschapsspelletjes. Het doel hiervan is dat kinderen leren omgaan met geduld, op je
beurt wachten en winst en verlies (sportief gedrag). De kinderen mogen van thuis een gezelschapsspelletje meenemen. Game- computers en dergelijk vallen hier niet onder. Via de nieuwsbrief houden wij u op
de hoogte wanneer de volgende spelletjesmiddag is. De eerste spelletjes middag is vrijdag 26 november.
Schoen zetten
Morgen mogen alle kinderen van de Compositie hun schoen weer zetten. Spannend! Wat zal Sinterklaas
er in stoppen deze keer? De groepen 1-2 zetten hun gymschoen, de groepen 3-8 mogen morgen zelf een
schoen mee naar school nemen, uiteraard mag dat ook een gymschoen zijn.
Sinterklaasfeest 3 december
Ook dit jaar zal Sinterklaas de kinderen van De Compositie weer een bezoek brengen op vrijdag 3 december. Omdat Sinterklaas al op leeftijd is en graag zonder mondkapje bij de kinderen wil zijn, komt hij niet
aan op het plein, maar heeft hij een ‘Coronaproof’-manier gevonden om zijn aankomst aan de kinderen
te laten zien. Alle kinderen starten gewoon die ochtend in hun groep. Om 11.45 uur zijn alle kinderen vrij!
Kerstfeest
Op vrijdag 24 december vieren wij kerst met de kinderen. Dit zal dit jaar helaas geen diner worden, i.v.m.
de huidige maatregelen. Over de inhoud van deze dag krijgt u binnenkort meer informatie. Op 24 december zijn alle leerlingen om 11.45 uur vrij!
Vriendelijke groet,
Joke, Leander & Ellen
Directie De Compositie
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