Jaargang 17 nummer 08
Almere, 18 april 2019

Agenda voor mei 2019
De jaarkalender vindt u op de website > tabblad “Praktisch” > Vakantie en vrije dagen > Jaarkalender

Vr. 19 april 2019
22 april t/m 5 mei 2019
6 t/m 10 mei 2019
Wo. 8 mei 2019
Wo. 15 mei 2019
Ma. 20 mei 2019
Do. 30 + Vr. 31 mei 2019

Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij
Mei vakantie
Luizencontrole in de groepen
Sportdag voor gr.3+4+5 op de Atletiekbaan
Sportdag voor gr.6+7+8 in de Topsporthal
Alleen leerlingen van gr.1+2+3+4 zijn vrij
Hemelvaartsdag, alle leerlingen 2 dagen vrij

Beste ouders,
Nog één dag naar school en dan breekt de meivakantie aan. Deze week wordt er in de groepen 8 nog
hard gewerkt aan de eindcito.
De week sluiten we af met Koningsspelen voor alle kinderen. Net als vorig jaar is daar een programma
voor gemaakt dat in- en rondom de school uitgevoerd wordt. We vinden het heel leuk en nuttig als uw
kind een oranje/rood shirtje wil dragen tijdens het spelcircuit. Op deze manier kunnen wij goed zien welke
kinderen bezig zijn met de spelletjes. In de klas trekken ze namelijk het shirtje weer uit. De ouderraad
trakteert alle kinderen na de activiteit op een ijsje.
Zoals u wellicht weet zijn we dit schooljaar gestart met een wachtlijst. We hebben met de wachtlijst
bereikt wat we wilden bereiken, namelijk een minder grote toestroom van nieuwe leerlingen. Er zijn zelfs
nog een paar plaatsen over voor kleuters. Mocht u in uw kennissenkring horen dat er nog gezocht wordt
naar een goede school, dan voeren wij graag een gesprek met deze ouders als zij in Tussen de Vaarten
wonen. Kinderen die buiten “Tussen de Vaarten” wonen, worden niet aangenomen.
Heeft u nog een driejarige die ook binnenkort naar school moet, laat het dan zo snel mogelijk weten. Ook
horen we graag of/wanneer u plannen heeft om te gaan verhuizen. Hierdoor kunnen we beter inspelen op
de vraag of er nieuwe kinderen aangemeld kunnen worden in hogere groepen.
Na de vakantie staan de sportdagen voor de groepen 3 t/m 8 gepland. Dan kunnen alle paaseitjes er
weer worden afgerend.
Met vriendelijke groet,
namens het team van de Compositie,

Joke Walda en Annet van Brussel
Directie basisschool De Compositie
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Bericht van
Zoals in de vorige nieuwsbrief ook al gemeld, is er op vrijdag 28 juni voor de kinderen waarvoor de ouderbijdrage is betaald, een ouderraad disco.
Heeft u de ouderbijdrage nog niet betaald? Geen probleem:
betalen kan nog t/m 28 juni. Overmaken mag natuurlijk ook op
NL23 INGB 0009 6820 49 t.n.v. OR de Compositie onder vermelding van de naam van de leerling en de groep.
De ouderbijdrage voor het huidige schooljaar is € 35 per kind.
In de week van 28 juni krijgt uw kind een uitnodiging voor het
feest, dat is het ook het entreebewijs. Zie ook de grote bijlage.
De ouderraad wenst iedereen fijne Paasdagen!
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VOORAANKONDIGING
Summer Camp is een leuke zomervakantieweek geheel in het Engels voor kinderen van de basisschool:
groep 1 t/m groep 8*.
De kinderen worden ingedeeld op leeftijd en gaan op met de Engelse taal aan de slag.
Door middel van creativiteit, sport, dans, zingen en ook een deel les in het Engels zijn de kinderen op
leuke praktische manier met Engels bezig. Onze ervaring is dat deze ontspannen manier er juist voor
zorgt dat kinderen veel opsteken van deze vijf dagen.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op website www.summercamp.nl
Summer Camp Almere wordt gehouden in basisschool de Compositie, Chagallweg 10, Almere.
* Voor de jongeren uit groep 8 die een extra uitdaging nodig hebben is er Teen Camp.
Jongeren uit de hele wereld komen hier bij elkaar om hun Engels verder te verbeteren en een fantastische tijd te beleven. Voor de ene leerling een wenselijke verbetering van de Engelse taalkennis, voor de
andere leerling de mogelijkheid om de kennis van het Engels toe te passen in een internationale
omgeving. Bent u geïnteresseerd? Neem een kijkje op website www.summercamp.nl/teencamp
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