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Jaargang 18 nummer 8 

Almere, 24 juni 2020 

 

 

Agenda voor juli & augustus & september 2020  
 

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

ma-vr 22 t/m 26 juni (telefonische online) oudergesprekken voor de gr.1-7 leerlingen 

ma. 29 juni Groep 8 gaat wennen op het VO 

ma. 29 juni   08:30-12:00 uur Wenochtend voor alle leerlingen van schooljaar 2020-2021 

ma. 29 juni  vanaf 12:00 uur Vrije middag voor alle leerlingen 

do. 2 juli Alle leerkrachten vieren hun verjaardag 

vr. 3 juli Alle leerlingen zijn vrij 

4 juli  t/m 16 augustus ZOMERVAKANTIE 

ma. 17 augustus Eerste schooldag van het nieuwe schooljaar 

31aug+1+2 september Kamp voor de groepen 8 

do. 3 september Vrije dag voor groep 8 

ma.14 sept  19:00-20:00u Informatie avond voor de ouders van alle groep 7+8 leerlingen 

di.  15 sept  19:00-20:00u Informatie avond voor de ouders van alle groep 5+6 leerlingen 

wo.16 sept  19:00-20:00u Informatie avond voor de ouders van alle groep 3+4 leerlingen 

do .17 sept  19:00-20:00u Informatie avond voor de ouders van alle groep 1+2 leerlingen 

 
 
Groep 8 

De 8
e
 groepers van de Witte Tijgers en de Reuzenpanda’s gaan de Compositie verlaten. Na jaren hard 

werken, gaan zij onze basisschool inruilen voor het Voortgezet Onderwijs. 
 
Beste Achraf, Adam, Almer, Amani, Amira, Ario, Aurelio, Ayhem, Bradley, Ceylin, 
Darren, D’Gentley, Dion, Elanur, Evi, Finn, Gennaro, Hanar, Ikra, Ilias, Isha, Jade, 
James, Jarvi, Jasmine, Jaylen, Jaymen, Jayron, Joey, Joshua, Kaan, Kerim, Khalil, 
Khaoula, Lars, Lionel, Lozan, Madyson, Matthijs, Miguel, Mika’il, Mohammed, 
Neyla, Nisa, Noureen, Romaisea, Safouane, Sam, Sandra, SemG, SemD, Semih, 
Shayla, Siham, Tania, Tygo, Tyson, Valentino en Ylana: het was goed om jullie op 
onze school te hebben.  Héél véél succes en plezier op de middelbare school en 
kom nog eens langs met een mooi rapport ! 
 
Er is geen tijd geweest om te oefenen voor een musical. Daarom is er gekozen voor een film. De 
kinderen hebben zelf nagedacht over de inhoud van de film. De scenes waren zelf bedacht. Het 
onderwerp betrof, hoe kan het ook anders, Corona! 
Op dinsdag en woensdag zijn de groepen op school uitgenodigd. De kinderen hebben allemaal iets te 
eten meegenomen. Tijdens het eten werd de film bekeken.  
Daarna was er tijd om verstoppertje te spelen en te lasergamen in de gymzaal. Superleuk als er verder 
niemand in de school is! 
Daarna was het tijd voor het officiële gedeelte, waaraan de ouders op afstand deel konden nemen door 
middel van een livestream verbinding. Voor elk kind werd een officieel praatje gehouden en opgeleukt 
met een babyfoto. 
Na afloop werden de kinderen opgevangen door hun ouders die op het plein stonden te wachten. Een 
applaus voor deze groep, die zich in de afgelopen gekke periode staande heeft gehouden.  
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Schooljaar 2019-2020 is bijna ten einde: 
Wij kijken terug op een heel bijzonder schooljaar, waarin iedereen weer zijn best heeft gedaan om het 
goed te doen voor onze leerlingen van de school. We hebben tijdens het afgelopen jaar ervaren dat er 
heel veel begrip is geweest vanuit de ouders naar school, maar ook vanuit het team naar de ouders. We 
hebben heel hard gewerkt om de continuïteit voor de kinderen zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. 
Aan de ouders en het team: heel veel dank daarvoor! 
 
Na de zomervakantie kunnen we nog geen ouders toelaten tot de school, maar we willen wel weer de 
normale openingstijden gaan aanhouden. Van 08.20 tot 08.30 kunnen de kinderen naar binnen lopen.  
In school mogen de jarige kinderen met hun verjaardagskaart weer naar een andere groep.  
 
Ouderraad: 

De ouderraad is actief gebleven. Regelmatig hebben zij gevraagd wat ze konden betekenen voor de 
kinderen. Toen de school weer deels open ging hebben ze gezorgd voor een warm welkom in de vorm 
van zelfgemaakte posters waarmee kinderen werden verwelkomd. Claire heeft even de bibliotheek voor 
haar rekening genomen, maar zo snel als het kon waren de ouders van de bieb weer bereid om het van 
haar over te nemen.  
Het lasergamen van groep 8 is betaald door de ouderraad, evenals de ijsjes. 
Ook zijn de boodschappen gedaan voor de verjaardagendag, zodat het team daar geen omkijken naar 
had. Ouderraad ONTZETTEND BEDANKT voor jullie voortdurende inzet!! 
 
Kalender 

De jaarkalender voor 2020-2021 vindt u vanaf 17 augustus op onze website https://compositie.asg.nl   

> tabblad “Praktisch” > Vakantie en vrije dagen > Jaarkalender  en via de agenda van SocialSchools. 

In de nieuwsbrief herhalen wij steeds de belangrijkste data. 

 
Herhaling van de Vakanties in het schooljaar 2020-2021   

Herfst vakantie 10 t/m 18 oktober 2020 
Kerst vakantie 19 december t/m 3 januari 2021 
Voorjaars vakantie 20 februari t/m 28 februari 2021 
Goede Vrijdag en Pasen 2  t/m 5 april 2021 
Mei vakantie 24 april t/m 9 mei 2021 
Hemelvaart weekend 13 t/m 16 mei 2021 
Pinksteren 22 mei t/m 24 mei 2021 
Zomer vakantie 10 juli t/m 22 augustus 2021 
 

Extra vrije dagen voor alle leerlingen Vrije middagen 
 Woensdag 16 september vrijdag 4 december vanaf 12:30 uur 
 Maandag 19 oktober vrijdag 18 december vanaf 12:30 uur 
 Vrijdag 5 februari maandag 5 juli vanaf 12:30 uur 
 Maandag 8 februari 
 Dinsdag 6 april 
 Vrijdag 18 juni 
 Vrijdag 9 juli 
 
Kinderactiviteiten en gezinsuitjes in de zomervakantie 

De zomervakantie begint bijna. Nu deze zomer heel veel gezinnen in Nederland 
blijven, verwachten we extra veel ouders die op zoek zijn naar iets leuks om met 
hun kinderen te doen! 
 
Op www.kidsproof.nl staat het meest complete overzicht van gezinsuitjes en 
kinderactiviteiten in de eigen regio (en in 21 andere Nederlandse regio’s). Van leuke workshops tot 
kinderactiviteiten in musea, van speeltuinen tot fijne zwemplekjes, van proeflessen tot sportieve uitjes, op 
de site vind je alles dat deze zomer wél door kan gaan, binnen de gestelde coronamaatregelen. 
 

https://compositie.asg.nl/
https://kidsproof.us4.list-manage.com/track/click?u=cca18be247d896b2ff4381743&id=282d825198&e=0ff68068d1

