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Belangrijke data  

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

 

Beste ouders/ verzorgers, 
 
We zijn al weer in de lente beland, wat heerlijk dat de zon weer vaker schijnt en dat de avonden weer 
langer worden. 
 
Ouders in de school: 
We hebben intern nog een keer gesproken over het brengen en halen van de kinderen. Wij zijn erg blij 
met de manier waarop het nu loopt. Het is rustig in de gangen en de kinderen hebben de ruimte om hun 
tas en jas op te hangen: dat loopt lekker.  
Kleuters die net op school komen nemen hun ouders nog een paar keer mee naar binnen, via het kleu-
terplein naar de deur van het klaslokaal, en kunnen het daarna ook zelf.  
Als een kind jarig is, kunnen wij ons voorstellen dat het leuk is om even met je ouders, vóór half 9, naar 
binnen te lopen. Dat vinden we een goed idee voor kinderen in de kleuterbouw en onderbouw.  
En na de vakantie mogen de ouders in de eerste week een keer mee naar binnen komen. Daar hoort u 
later meer over. 
Voor de rest blijft staan dat de oudergesprekmomenten en de informatieavond aan het begin van het 
jaar inloop momenten zijn voor alle ouders van alle bouwen. Ook hebben we eens per jaar een groot 
project en aan het eind van die periode zien we u graag in de klassen om te kijken waaraan gewerkt is. 
 
Muziek: 
De afgelopen week zijn er veel muziekactiviteiten geweest. De studenten van het conservatorium heb-
ben in bijna alle groepen hun stage afgesloten met een voorstelling. De groepen van de onderbouw zijn 
naar de Classic- express geweest, waarbij zij kennis hebben gemaakt met klassieke muziek. 
De groepen 7 en 8 hebben aan een workshop Brassband meegedaan. De groepen 5/6 hebben woens-
dagochtend op een Cajon mogen spelen. Kortom veel muzikale vrolijkheid in de lessen. Heerlijk dat dit 
weer kan! 
 
Koningsspelen: 
De oudercommissie is druk met de voorbereidingen. Er is bij een landelijke organisatie een lunch besteld 
en daar wordt een sport en feestpakket bij geleverd. 
In de kleuterbouw willen we de lunch als ontbijt inzetten, omdat zij meer tijd nodig hebben om de tafels 
voor de kinderen te dekken. De andere bouwen kunnen dit zelf met de kinderen en daarom gaan zij lun-
chen. 
Na de lunch zal er in alle klassen aandacht besteed worden aan verschillende spelen met gebruik van de 
spelattributen. We kijken uit naar een gezellige dag voor de meivakantie!!! 
 
Hartelijke groeten, 
Joke, Ellen en Lucienne  
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De gemaakt onderbouw is begonnen aan het thema Wilde Dieren. De Blauwe Dolfijnen hebben deze 
prachtige dierentuin. 
 
 

Vacature Medezeggenschapsraad van De Compositie 

Beste ouders, 

De MR is op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding van onze raad. Het vertrekkende lid van de Raad heeft 

na deze zomer geen kinderen meer op de Compositie en daardoor komt er een plaats vrij. De complete MR bestaat 

uit vier leerkrachten en vier ouders. De MR vergadert 6 keer per jaar. Gelukkig kan dit nu weer gewoon ’s avonds op 

school; in corona-tijd gebeurde dit online. 

Mocht u belangstelling hebben dan vragen we u een korte introductie/motivatie  te sturen. Bij meerdere aanmel-

dingen schrijft de MR een verkiezing uit en zal daarbij dan uw introductie gebruiken.  

Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen of gewoon even langs komen. 

Met vriendelijke groet, 

Harm Jan Spithost 

Voorzitter MR 

H.Spithost@compositie.asg.nl 
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