Nieuwsbrief | december 2021

Belangrijke data
Alle vakanties en vrije dagen voor dit schooljaar vindt u op de website onder het tabblad ‘Praktisch’.
Ma. 27 dec. t/m vr. 7 jan.
Ma. 10 januari
Ma. 17 januari
Vr. 21 januari
Wo. 02 februari

Kerstvakantie met aansluitend een studiedag
GEEN studiedag: alle kinderen naar school!
Start toetsenperiode CITO
Groep 8: verslag en definitief advies mee naar huis
Studiedag: alle kinderen zijn vrij

Geen studiedag op 10 januari
De derde studiedag van dit schooljaar wordt geannuleerd. Het programma van die dag wordt voor het
team doorgeschoven naar 2 februari. We vinden dat de kinderen al genoeg lesdagen gemist hebben door
de extra week kerstvakantie en willen deze dag daarom inrichten als normale lesdag. De toetsen zijn daarnaast in aantocht en we willen alle tijd gebruiken die er is voor het aanbieden van goede lessen met duidelijke instructies.
Noodopvang
Dank alle ouders die het voor elkaar hebben gekregen om uw kinderen elders onder te brengen tijdens
deze periode. Ook vele van onze leerkrachten hebben hetzelfde probleem en kunnen door uw vindingrijkheid hun kinderen zelf opvangen. Dit ontlast andere basisscholen in Almere weer op hun beurt. De
kinderen die wel naar de noodopvang komen krijgen geen onderwijs. Wel heeft iedere leerling een thuiswerkboekje met leuke opdrachten ontvangen, om de vakantie iets leerzamer te maken. Dit kan voor de
meeste kinderen geheel zelfstandig gemaakt worden. Als team gaan wij de komende week zoveel mogelijk thuis werken en ons voorbereiden op de start van een nieuw kalenderjaar. Wij gaan deze week daarom
ook zoveel mogelijk thuiswerken en blijven met elkaar in contact via Teams en andere, veilige manieren.
We zijn daardoor telefonisch niet bereikbaar. Wilt u toch contact met de school, stuur dan een bericht
naar info@compositie.asg.nl. Gaat uw kind naar de noodopvang, maar is deze ziek, stuur dan een bericht
naar absentie@compositie.asg.nl. We wensen u veel sterkte de komende week met deze situatie.
Dan rest ons u alvast fijne dagen toe te wensen. Blijf gezond en geniet van elkaar. Op de pagina’s die
hierop volgen vindt u enkele activiteiten die plaatsvinden in de kerstvakantie. We ontmoeten elkaar graag
weer in het nieuwe jaar.

Vriendelijke groet,
Directie De Compositie
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In navolging van ons zeer geslaagde activiteiten van afgelopen jaren gaan we nu EXTRA training & fun
dagen organiseren!
Maandag 20 december 2021
Dinsdag 21 december 2021
Woensdag 22 december 2021
Donderdag 23 december 2021
We gaan voetballen, basketballen, trefballen en allerlei leuke spellen/activiteiten doen, waarnaast we
uiteraard ook aan de slag gaan met zelfverdediging en weerbaarheid. (Warrior Skillz!) Nu de kinderen
noodgedwongen thuis moeten zitten EN omdat we niet willen dat jij je kind bij opa en oma moet brengen
omdat je het bijvoorbeeld niet rond krijgt met je werk gaan we dit organiseren!
We gaan de training & funn dagen vieren van 9:00-15:00 uur bij onze hoofdvestiging (Warrior Academy
Almere, Slufterplantsoen 10). Waar we een voedbalveld, schoolplein, basketbalveld, discoruimte en onze
eigen trainingsruimte tot onze beschikking hebben. Gun je kind(eren) in deze lastige tijden een gezellige
dag (en) en natuurlijk tijd voor jezelf en je partner 😉
Alle jongens en meiden in de leeftijd 4 t/m 12 jaar
Tussen 08:30 en 0.900 uur = inloop
Eten en drinken en tussendoortjes zullen wij verzorgen (All-in!)
Tussen 15:00 en 15.15uur = ophalen (eerder mag)
Professionele/enthousiaste team van trainers & begeleiders
Locatie: Warrior Academy Almere, Slufterplantsoen 10
42,50 euro per persoon per dag
Maximaal aantal kinderen per dag (VOL = VOL!)
* Alle kinderen zijn welkom en hoeft niet per se bij ons te trainen 😉
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