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Belangrijke data  

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

 

Vr. 21 januari 

Wo. 02 februari 

Vr. 04 februari 

Vr. 11 februari 

Vr. 18 februari 

Ma. 21 februari 

Ma. 28 februari 

Groep 8: verslag en definitief advies mee naar huis 

Studiedag: alle kinderen zijn vrij 

Advies groep 8 mee naar huis 

Rapporten mee naar huis   

Studiedag: alle kinderen zijn vrij 

Start Voorjaarsvakantie 

Studiedag: alle kinderen zijn vrij 

 

 

Onderwijs in crisistijd 
Als onderwijsteam proberen wij zo goed mogelijk alle kinderen te voorzien van het juiste onderwijs. On-
danks de lockdowns, quarantaineplichten en besmettingen lukt ons dit over het algemeen goed. Zeker als 
we kijken naar het wel en wee van andere scholen. We voelen ons gesteund door de positieve berichten 
van ouders die ons een hart onder de riem steken. De steeds wisselende regels en procedures zijn een 
behoorlijke uitdaging en vraagt voortdurend onze aandacht. 
 
Al meer dan 700 dagen verkeert Nederland in een staat van crisis. Ook deze maand hebben we veel be-
smettingen (gehad) op onze school. We volgen de richtlijnen van de overheid zo strikt mogelijk waar dat 
lukt. Wat niet kan, passen we zo goed mogelijk aan. We houden daarbij rekening met de veiligheid van de 
kinderen, het personeel en de ouders.  
 
Verderop in deze nieuwsbrief aandacht voor het dringend advies voor het dragen van mondkapjes en het 
afmelden van kinderen. Wilt u deze informatie tot u nemen. Daarmee zien wij ons gesterkt in deze bijzon-
dere tijden.  
 
Nieuwe gezichten op De Compositie 
Sinds het nieuwe jaar mogen wij twee nieuwe meesters welkom heten op De Compositie. In deze tijd van 
schaarste op de arbeidsmarkt is dat een verademing. Om te beginnen is meester Maarten gestart als 
gymleerkracht. Hij geeft bewegingsonderwijs aan zowel Het Meesterwerk als onze school. Voor Maarten 
is het fijn dat hij fulltime op één lokatie kan werken; voor beide scholen is het fijn dat er weer volop 
gymlessen gegeven kunnen worden.  
 
Daarnaast is meester Wesley gestart bij ons op school als onderwijsassistent. Hij heeft hiervoor stagege-
lopen bij meester Erwin. Dat beviel hem zo goed dat hij graag hiermee aan de slag wilde. Op die manier 
hebben we nog meer ondersteunend personeel, waarmee we het onderwijs een boost kunnen geven.  
 
Gevonden voorwerpen 
We hebben weer een behoorlijke verzameling gevonden voorwerpen. Aankomende week worden deze 
spullen buiten neergelegd. Herkent u een kledingstuk van uw zoon of dochter? Neem deze dan alstublieft 
mee naar huis. Kleding en schoeisel dat niet wordt opgehaald, wordt gedoneerd aan het goede doel.  
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Kamp – groep 8 
Langzamerhand stromen de betaling voor het schoolkamp binnen. We horen van ouders dat zij twijfelen 
of ze betaald hebben. U kunt dat terugzien op uw rekeningoverzicht of even contact opnemen met juf 
Claire. Zij heeft het overzicht bij de hand en kan dat voor u nakijken. Zij kan u ook voorzien van de juiste 
betalingsgegevens. Hebt u andere vragen rondom kamp, neem dan telefonisch contact op met de directie.  
 
Mondkapjes 
Wat fijn dat de corona regels versoepeld worden/zijn. Als er meer dan drie positief geteste leerlingen in 
de klas zijn, hoeft de klas niet meer in quarantaine, ook niet als er een huisgenoot besmet is. Wat fijn: uw 
kind kan naar school blijven gaan. Maar… als de leerkracht ziek wordt, dan zal de klas wel naar huis ge-
stuurd worden. Al zeven teamleden op onze school hebben corona (gehad), wat gelukkig niet altijd resul-
teerde in de gehele klas naar huis te sturen. Maar als de besmettingen door blijven gaan, dan zal dit waar-
schijnlijk toch weer gaan gebeuren. Help ons om elkaar en de leerkrachten gezond te houden, zodat uw 
kind(eren) naar school kunnen blijven komen. Geef uw kinderen (zeker degenen in gr.6+7+8) iedere dag 
een mondkapje mee. Leg hen uit, dit te dragen in de gangen van de school. Het is en blijft een dringend 
advies, maar we begrijpen dat kinderen het ‘niet stoer’ vinden om te lopen met een kapje op. We zien nu 
complete groepen die geen mondkapjes dragen en we vragen ons af of u als ouder daar bewust van bent?  
 
Ziekmeldingen 
Het kan u niet ontgaan zijn, dat sinds de kerstvakantie het aantal corona meldingen op De Compositie 
onder leerlingen gigantisch is gestegen. Fijn dat u meldt dat uw kind afwezig is, want iedere dag leerlingen 
nabellen kost enorm veel tijd. Hierbij een smeekbede namens de administratie: wilt u alstublieft uw mel-
ding doorgeven aan absentie@compositie.asg.nl en niet via Social Schools aan de leerkracht.  
 
Het absentie@compositie.asg.nl bericht wordt altijd doorgegeven aan de leerkracht van die dag. Vermeld 
bij uw afwezig melding alstublieft altijd de groep(en) waarin uw kind(eren) zit. Momenteel hebben wij 
450 leerlingen op school. Nazoeken in welke groep uw kind zit bij meer dan 50 ziekmeldingen op een dag, 
is een hels karwei. Wij rekenen op uw medewerking.  
 
Bericht namens Almere City FC Voetbalkamp 
Hieronder een ingezonden bericht voor voetbal liefhebbers 
Mijn naam is Niels Meier en ik ben werkzaam voor Ubuntu Sport.   Ubuntu Sport en Almere City hebben 
sinds kort de handen ineengeslagen om met de Almere City FC Experience leuke en leerzame voetbaleve-
nementen te organiseren, ter bevordering van plezier, ontwikkeling en prestatie van jeugdspelers én 
jeugdtrainers in de regio Almere. Kinderen ervaren tijdens de Almere City FC Voetbalkampen hoe het is 
om te trainen bij de Almere City FC Academy. Er wordt een inspirerend programma samengesteld dat 
kinderen motiveert om te werken aan hun techniek, motoriek, mentaliteit en teamspel. Daarnaast is er 
ook ruimte voor een stadiontour, een échte persconferentie én ontmoeten de deelnemers de spelers van 
het eerste elftal!  
Zie de volgende website voor meer informatie: https://almerecity.football-experience.com 
 
Vriendelijke groet,  
Directie De Compositie 
 

https://almerecity.football-experience.com/

