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Jaargang 19 nummer 4 

Almere, 17 december 2020 

 

 

 

Agenda voor de maand december en januari 2021 
 

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

19 dec t/m 3 jan Kerstvakantie 

4-19 januari School dicht, leerlingen krijgen thuis onderwijs 

 
Beste ouders/verzorgers,  
 
In recordtijd zijn we weer overgestapt naar opvang en thuisonderwijs. Er wordt veel van u en van ons 
verwacht! 
We willen u bedanken voor uw inzet! 
De ouders van de Ouderraad wil ik specifiek bedanken voor hun hulp tijdens de festiviteiten. De school is 
steeds mooi aangekleed en we kunnen altijd een beroep op deze ouders doen. Dat is erg fijjn! Dank 
daarvoor! 
 
Inge Zoeters heeft deze week afscheid van ons genomen. Inge werkte al 43 jaar in het onderwijs en was 
toe aan een rustige periode. Marieke van Aken zal haar voorlopig tot de voorjaarsvakantie vervangen. 
 
We gaan nu eerst vakantie houden, uitrusten en kerstfeest vieren. We wensen u gezellige dagen en een 
goed begin van 2021 toe! 
 
Let op uzelf, let op uw gezin, BLIJF GEZOND ! 
 

Met vriendelijke groet,   
Joke Walda en Luciënne van Wijk 
Directie basisschool de  Compositie 
 

 

 
Sport & Cultuur materialen inzameling voor kinderen in Almere 

 
Coördinator van Jeugdfonds Sport & Cultuur Yvonne Wolff zet een inzamelingsactie op voor kinderen die 
het tijdens de feestmaand moeilijk hebben thuis. Verschillende mensen, gemeente, organisaties en het 
zorgveld zetten zich met zijn allen in voor kinderen in Almere om meer te kunnen bewegen en mee te 
kunnen doen met de aangeboden activiteiten. Sportmaterialen en materialen om muziek of kunst mee te 
maken worden gemist als de kinderen lid zijn van een vereniging. Deze materialen om mee te kunnen doen 
met de activiteiten waar je lid van bent via het Jeugdfonds Sport & Cultuur zijn vaak niet te betalen.  
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In Almere zijn 9.000 kinderen die leven op de armoedegrens. Door de corona crisis is de verwachting dat 
hier nog meer kinderen bij zullen komen. In samenwerking met verschillende partijen kan Jeugdfonds Sport 
& Cultuur het voor kinderen een beetje mooier maken. De inzameling van de materialen zal ervoor zorgen 
dat nog meer kinderen de weg naar Sport & Cultuur zullen vinden. Het doel is dus om kinderen die het 
nodig hebben via Focus4Care te verwijzen naar de shop vol met Sport & Cultuur materialen. De eerste 
twee weken van januari 2021 kunnen we de kinderen voorzien van gratis Sport & Cultuur materialen.  
 

Trek je kast leeg en breng het naar het Echnaton 
 
Van 15 tot 18 december kunnen de materialen worden verzameld bij het Echnaton. Er zal een kar staan 
waar de materialen kunnen worden afgegeven. Vanaf dinsdag 5 januari 2021 kunnen alle kinderen terecht 
van 10.00-14.00 uur bij “Focus4Care” in het Buurtcentrum Cobra, Hildo Kropstraat 8,1328 BC Tussen de 
Vaarten om geschikte spullen uit te kiezen en deze gratis op te halen.  
 
Alle kinderen in Almere zijn welkom om nieuwe spullen uit te kiezen of hun spullen te brengen. Wij zouden 
hier super blij mee zijn! Financiële bijdragen en schenkingen van spullen zijn van harte welkom. Meer 
informatie is te vinden op de website https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere/  in de nieuwsbrie-
ven, uitingen van het Echnaton, de Schoor, Kleur in Cultuur en op de social media kanalen van Jeugdfonds 
Sport & Cultuur Almere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berichtje van de logopediste Gabriëlle 
 
Vanaf half januari zal mijn collega Lyanne Schoonhoven-Vogels mee lopen.  
Vanaf februari zal zij mijn cliënten overnemen, zodat ik van mijn verlof kan 
gaan genieten. Haar werkdag is op dinsdag en je kunt tijdens mijn verlof 
mailen naar lyanne@depraatmaatgroep.nl voor vragen en/of nieuwe 
aanmeldingen. Vanaf half juni hoop ik weer werkzaam te zijn bij de 
Compositie op de dinsdag. Fijne dagen! 
 
Groetjes Gabriëlle Koopman-Huijsman 
Logopedist bij De Praatmaat Groep 
 
 
 

Namens  willen  wij alle ouders een fijne kerstvakantie willen wensen. Blijf gezond!! 
En zorg goed voor elkaar! 
 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almere/
mailto:lyanne@depraatmaatgroep.nl
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Wij zullen tijdens de kerstvakantie en gedurende de lockdown 
periode opvang aanbieden aan onze huidige klanten waarvan 
ouders een cruciaal beroep hebben. Ook zijn wij de partner voor 
de kwetsbare kinderen onder ons. 
 
 

Ingrid Koestal  
Locatieleider 

 
 
 
 

Bericht van 

 
Dit schooljaar is anders begonnen dan we gewent waren, maar dat mocht de pret niet bederven. Er zijn 
prachtige foto’s gemaakt door de schoolfotograaf, een heerlijk nationaal schoolontbijt, het sinterklaasfeest 
waar Sint door middel van een geluidsopname aan de leerlingen vroeg of hij een nachtje op school mocht 
overnachten met de pieten. 
‘s Morgens op de grote dag toen Hoofdpiet alles voor Sinterklaas wilde klaarleggen was de Hoofdpiet van 
alles kwijt. Opzoek naar alle spullen ging Hoofdpiet langs bij de groepen 1 t/m4 om te vragen of ze 
toevallig wat spullen van de Sint hadden gevonden. Wat denk je, ja elke klas had iets gevonden zoals de 
staf, de mijter, schoenen, tandenborstel etc. De klassen mochten om de beurt even een kijkje nemen bij 
Sint en de pieten die nog aan het slapen waren. Ze moesten wel heel stil zijn daardoor konden ze dus 
ook horen dat Sinterklaas snurkt in zijn slaap. Nadat Sinterklaas en de pieten wakker waren hebben zij de 
kinderen van groep 1 t/m 4 ontvangen in de gymzaal waar elke klas iets leuks had voorbereid voor de 
Sint. Natuurlijk horen daar ook cadeautjes en pepernoten bij die ze na afloop hebben gekregen. De 
groepen 5 t/m 8 zijn niet vergeten die hadden prachtige surprises gemaakt en ook Sint en de pieten 
hebben hun een bezoek gebracht. 
De OR heeft gezorgd dat Sint de verlanglijst kreeg en ook gezorgd voor wat drinken en iets lekkers. Ze 
hebben de school weer versierd dit is mede mogelijk gemaakt door de ouderbijdrage. 
Nu is het einde van 2020 in zicht misschien niet zoals we voor ogen hadden maar laten we positief blijven 
en hopen dat 2021 een beter jaar mag worden voor een ieder. De ouders van de ouderraad hebben hun 
uiterste best gedaan om samen met school te zorgen dat alle activiteiten door konden gaan. 
De ouderbijdrage van € 35,00 per kind per jaar kan nog steeds betaald worden door overschrijving naar 
ING rekening: NL23 INGB 0009 6820 49 t.n.v. OR De Compositie te Almere, o.v.v. “ouderbijdrage, de 
volledige naam van uw kind en groepsnaam van de klas”. Wij rekenen ook dit schooljaar weer op betaling 
van alle ouders, zodat wij de kinderen een onvergetelijke schooltijd kunnen bezorgen. De OR bedankt 
nogmaals de ouders die de ouderbijdrage al hebben betaald hartelijk! De OR is te bereiken 
via: or@compositie.asg-almere.nl. Ook kunnen ideeën en/of feedback per brief op naam of anoniem en 
vertrouwelijk via de brievenbus op de kamer van Claire of de brievenbus buiten van school bij de OR 
terecht komen. 
Wij hopen in het nieuwe jaar weer de activiteiten te kunnen organiseren voor alle kinderen zoals 
projectweek, koningsspelen, sportdagen, verjaardagendag en natuurlijk de musical van groep 8. 
Wij wensen een ieder van u een gezond en goed uitende. 
 
Met vriendelijke groeten, 
De Ouderraad 

           

  

 


