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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, 
 
De start van de afronding van dit schooljaar is aangebroken. Wij buigen ons over de formatie: hoe gaan 
we de groepen bezetten en de ambulante tijden invullen. Ambulante tijden worden ingevuld door bijv. 
de administratieve kracht, de onderwijsassistenten, de begeleiders van de leerlingen die meertalig wor-
den opgevoed, de intern begeleiders, de ICT-er.  
Wat weten we al: 
 
Nieuwe directeur: 
Joke Walda heeft op 2 september haar pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zal daarom voor de zo-
mervakantie afscheid nemen. Er was vanuit het bestuur en de MR van de school een vacature uitgezet en 
een procedure ingezet tot benoeming van een directeur per 1 augustus 2022. Zodra er meer bekend is 
laten we u dat weten. 
 
Enquête schoolreis/kamp:  
Ongeveer 50% van de ouders hebben de korte enquête ingevuld. We hebben eerst overwogen om nog-
maals een herinnering te sturen, maar we hebben in het verleden ervaren dat er dan maximaal 10% extra 
antwoorden binnenkomen. We doen het met de uitslag die we nu hebben en daaruit blijkt dat 90% van 
de ouders bereid zijn om de vrijwillige bijdrage voor een schoolreisje te betalen. 
Dat betekent dat we een schoolreis gaan organiseren rond april/mei volgend schooljaar. In september 
vieren we namelijk ons 20 jarig jubileum. Vandaar dat we het schoolreisje wat verder in het jaar wegzet-
ten. Groep 8 gaat op kamp in de loop van volgend schooljaar. 
 
Gaat u verhuizen? 
We willen graag weten hoeveel kinderen er naar een volgende groep gaan en waar we nog een plekje 
vrij hebben voor kinderen die juist in Tussen de Vaarten komen wonen. Dus als u verhuisplannen hebt, 
wilt u de datum daarvan zo spoedig mogelijk, via de absentiemail, doorgeven aan Claire? Dank u wel. 
 
Schoolproject thema Verkeer 
Na de meivakantie start het schoolproject met als thema verkeer. Dit project wordt geopend met een 
leuke voorstelling voor alle groepen op maandag 10 mei. Tot woensdag 25 mei worden er in de groepen 
verschillende activiteiten gedaan over dit thema. Op woensdag 25 mei van 11.45 uur tot 12.15 uur is er 
een tentoonstelling en kunt u in de groep(en) van uw kind(eren) een impressie krijgen wat we allemaal 
gedaan hebben tijdens het schoolproject. Tot dan! 
 
Op pagina 2 t/m 6 treft u nog een aantal flyers aan. 
Wij kregen het verzoek deze onder uw aandacht te brengen. 
Wellicht zitten hier leuke ideeën tussen voor uw gezin in de mei vakantie. 
  



Nieuwsbrief basisschool de Compositie, schooljaar 2021-2022 2 

  



Nieuwsbrief basisschool de Compositie, schooljaar 2021-2022 3   



Nieuwsbrief basisschool de Compositie, schooljaar 2021-2022 4 

  



Nieuwsbrief basisschool de Compositie, schooljaar 2021-2022 5 

 
 
 
Hieronder staan 3 losse flyers en 1 gebundelde flyer met al het aanbod van Rick van der Lingen, 
buurtsportcoach Almere-Stad Oost van SCIANDRI Sportstimulering wat wij in de meivakantie gaan uit-
voeren.  
 
Er is ook nog extra aanbod vanuit het jongerenherstelpakket. Dit geldt voor kinderen vanaf 10 jaar oud. 
Via deze link ( https://linktr.ee/GetOutThereAgainAlmere ) kunnen zij zich inschrijven! 
Iedere week zijn er verschillende activiteiten om aan deel te nemen door heel Almere, het is zeker de 
moeite waard! 
 
Met sportieve groet, 
Rick van der Lingen 
06 19 51 85 93 
rick@sciandri.com  
Facebook: sciandri.sportstimulering  
Instagram: sciandrisportstimulering 
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