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Jaargang 19 nummer 8 

Almere, 23 april 2021 

 

 

Agenda voor de maand mei 2021  
 

Alle vakanties en vrije dagen voor dit schooljaar vindt u op de website onder het tabblad “Praktisch”  

26 april t/m 7 mei  Meivakantie: alle leerlingen zijn vrij 

Week 19 Luizencontrole 

Do+vr 13 en 14 mei Hemelvaartweekend: alle leerlingen zijn vrij 

20 mei sportdag gr.6+7+8 ?? Gaat dit door? Andere dag? Nader te bepalen 

21 mei sportdag gr.3+4+5 ?? Gaat dit door? Andere dag? Nader te bepalen 

Ma 24 mei Tweede Pinksterdag: alle leerlingen zijn vrij 

28 mei sportdag gr.1+2 ?? Gaat dit door? Andere dag? Nader te bepalen 

 
 

 

Beste ouders,  
 
Hieronder treft u informatie aan over de Zomerschool die ieder jaar wordt georganiseerd door ASG. 
 
 
Van maandag 2 t/m vrijdag 13 augustus 2021 organiseert onze Almeerse Scholen Groep in opdracht van 
de Gemeente Almere voor de dertiende keer de Zomerschool voor leerlingen uit groep 4, 5, 6, 7 en 8. 
De editie voor dit jaar wordt gehouden op onze school voor leerlingen van Almere-Stad en Almere Haven. 
 
Wat is de Zomerschool?  
De Zomerschool biedt extra onderwijs tijdens de zomervakantie. Er worden kleine klassen gevormd van 
maximaal 20 leerlingen waarbij leerlingen extra reken- en woordenschatlessen aangeboden krijgen. Door de kleinere 
klassen krijgt de leerling meer individuele aandacht en wordt het programma zoveel mogelijk afgestemd op de 
behoeften van de leerlingen.  
De lessen worden afgewisseld met enkele workshops die aansluiten bij de rest van het programma. Om een indruk te 
krijgen van de Zomerschool verwijzen wij u graag naar de website: www.zomerschool.asg.nl. Hier wordt u tevens op 
de hoogte gehouden over het programma van dit jaar. Het thema is “Architectuur”. 
 
Voor wie is de Zomerschool bedoeld? 
De Zomerschool is bedoeld voor kinderen van alle basisscholen uit Almere uit de groepen 4, 5, 6, 7 en 8 van het 
(speciaal) basisonderwijs.  
 
Kinderen die moeite hebben met  woordenschat en rekenen, met een IV of V score op de betreffende CITO toetsen. 
We gaan er van uit dat uw kind zich moeiteloos  kan aanpassen aan de normaal geldende klassenregels. Insteek is 
dat kinderen zelf gemotiveerd zijn om bijgespijkerd te worden. Dit is de reden waarom de Zomerschool niet geschikt is 
voor kinderen met een concentratie en/of gedragsproblemen.  
 
De Zomerschool is geheel kosteloos.  
Wij verwachten wel van de kinderen dat ze gedurende de gehele periode van 2 weken aanwezig zijn.  
 
Aanmeldprocedure Zomerschool 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. In de komende periode t/m 1 juni 2021 kan uw zoon 
of dochter door de IB-er of directeur van de school aangewezen worden om deel te nemen aan de Zomerschool.  
 
U kunt uw kind dus niet zelf aanmelden voor de Zomerschool.  

 
 

http://www.zomerschool.asg.nl/
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Alsjeblieft: het overzicht van de vakanties en vrije dagen in het komende schooljaar. 
 
Vakanties in het schooljaar 2021-2022   

Herfst vakantie 18 t/m 22 oktober 2021 
Kerst vakantie 27  december t/m 7 januari 2022 
Voorjaars vakantie 21 februari t/m 25 februari 2022 
Goede Vrijdag en Pasen 15 april t/m 18 april 2022 
Mei vakantie 25 april t/m 6 mei 2022 
Hemelvaart weekend 26 t/m 27 mei 2022 
Pinksteren   6 juni 2022 
Zomer vakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022 
 

Extra vrije dagen voor alle leerlingen Vrije middagen 
 Woensdag 22 september vrijdag 3 december vanaf 12:30 uur 
 Vrijdag 15 oktober   
 Maandag 10 januari 
 Woensdag 2 februari 
 Vrijdag 18 februari 
 Maan 28 februari 
 Dinsdag 7 juni 
 
 
Tot slot nog een kleine opmerking: het wordt steeds iets drukker bij het halen en brengen van de kinderen. 
Dit is natuurlijk de ideale mogelijkheid om lekker te gaan joggen, te steppen, de hond uit te laten en 
allerhande creatieve dingen. Door rekening met elkaar te houden, kunnen we dit blijven doen. Let u op 
elkaar en spreekt u eventueel andere ouders op een positieve manier aan als u ergens last van heeft? Op 
die manier kunnen we alle kinderen op een veilige en fijne manier naar school laten komen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joke Walda en Leander Rowan 
Directie basisschool de Compositie 
 
 
 
 
 

Bericht van 
 
In meerdere wijkbijeenkomsten is er de vraag geweest naar activiteiten voor (jonge) kinderen in de stad.  
Die zijn nu gebundeld op een mooie centrale plek waar je ook meteen de aanmelding kunt doen als 
inwoner!  Kijk daarvoor eens op  https://sportencultuur.almere.nl 
 
Meer informatie ook terug te vinden op de (nieuwe) website van De Schoor: 
https://www.deschoor.nl/html/index.php?paginaid=277 
 
Een greep uit de net gestarte buitensport activiteiten is bijvoorbeeld: 
 
Sportactiviteiten voor jonge kinderen op de Skills Garden 
In beweging met je kleine gup? Kom dan naar het wekelijks beweegaanbod voor de jongsten op de Skills 
Garden in Almere Haven. 
Dus wil jij dat jou peuter/kleuter alvast zijn/haar motorische vaardigheden ontwikkelt? 
Of wil je jouw schoolgaande kind op een spelende wijze kennis laten maken met verschillende sporten?  
Schrijf je dan GRATIS in via: https://sportencultuur.almere.nl 
Keertje komen kijken of proefdraaien? Kom dan gezellig langs, aanmelden is dan niet nodig 
Elke zaterdag, van 11:30 – 12:15 uur peuter/kleutergym voor kinderen van 2-4 jaar. 
Elke zaterdag, van 12:30 – 13:30 uur voor het jonge kind extra sporten. Dit is voor kinderen van 5-7 jaar. 
 
Lekker buitenspelen, zeker met dit mooie weer! 

 

https://sportencultuur.almere.nl/
https://www.deschoor.nl/html/index.php?paginaid=277
https://sportencultuur.almere.nl/
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