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Jaargang 17 nummer 09 

Almere, 23 mei 2019 

Agenda voor mei / juni / juli 2019 
 

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

Do + vr 30 en 31 mei Hemelvaart weekend, alle leerlingen zijn vrij 

Wo 5 juni Studiedag voor gr.1-4 leerkrachten, alleen gr.1-4 leerlingen zijn vrij 

Ma 10 juni Tweede Pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij 

Di 11 juni Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij 

Vr 28 juni De leerlingen krijgen de rapporten mee naar huis 

Ma-vr 1 t/m 5 juli Oudergesprekken voor de gr.1-7 leerlingen 

Ma 8 juli Groep 8 is vrij 

Ma 8 juli  08:30-12:00 uur Wenochtend voor alle leerlingen van schooljaar 2019-2020 

Ma 8 juli    vanaf 12:00 uur Vrije middag voor alle leerlingen 

Di + wo 9+10 juli Eindmusical avond voor de familie van de gr.8 leerlingen 

Do 11 juli Alle leerkrachten vieren hun verjaardag 

Do 11 juli De groepen 8 gaan naar Walibi 

Vr 12 juli Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij 

13 juli t/m 25 augustus Zomervakantie 

 

Schoolvakanties in het schooljaar 2019-2020: 

Herfst vakantie 19 t/m 27 oktober 2019 

Kerst vakantie 21 december t/m 5 januari 2020 

Voorjaars vakantie 15 februari t/m 23 februari 2020 

Goede Vrijdag en Pasen 10 t/m 13 april 2020 

Mei vakantie 25 april t/m 10 mei 2020 

Hemelvaart weekend 21 t/m 24 mei 2020 

Pinksteren 30 mei t/m 1 juni 2020 

Zomer vakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020 

 

Beste ouders, 

Wat zijn we trots op de voetballers van de Compositie. Al voordat zij voor de regiofinales vertrokken, 

zijn alle teams op het schoolplein in het zonnetje gezet met Kinder Champagne en luidkeels 

toegezongen door de kinderen van de groepen 5 t/m 8.  

Tijdens de regiofinales in Amstelveen hebben de meiden opnieuw hun “mannetje” gestaan, maar zijn 

helaas toch uitgeschakeld. Toch hebben ze een beker in ontvangst kunnen nemen en dat hebben “we” 

in jaren niet meer gedaan. De jongensgroep (leerjaar 5/6) mogen nog een ronde verder naar de district 

finales. Deze voetballers kunnen we op 5 juni aanmoedigen in Uithoorn.  

 

Inmiddels zijn wij al flink bezig met de voorbereidingen voor het komende schooljaar. Er zijn 2 collega’s 

die afscheid nemen:  
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Lianne Bakker heeft een baan geaccepteerd op een andere school in Almere. Zij voelde zich fijn op de 

Compositie, maar ondanks dat zij nog maar 1 jaar op de Compositie werkt, wilde zij deze kans niet 

voorbij laten gaan. 

Marieke van Aken gaat ons ook verlaten. Zij stopt voorlopig met werken.  

We bedanken Lianne en Marieke voor hun warme betrokkenheid bij de school, hun inzet en hun 

collegialiteit! 

We hebben weer 2 nieuwe collega’s gevonden: 

Kevin van Geffen. Hij is al bekend met de Compositie, want hij heeft eerder bij ons gewerkt en wil weer 

graag terug komen. 

Kim Middendorp heeft stage gelopen bij ons en gaat vanaf komend schooljaar zelfstandig aan het werk. 

Een warm welkom voor deze nieuwe collega’s! 

Op dit moment hebben we nog een vacature open staan. 

 

De VakantieBieb-app biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. 

Bijvoorbeeld Deze mop is top van Paul van Loon, Met opa door Europa van Tamara Bos, Level 

13, Game Over van Esther van Lieshout en De Zevensprong van Tonke Dragt. De VakantieBieb 

is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden.  

 

 

 

 

 

Een lidmaatschap is niet nodig. Voor kinderen opent de VakantieBieb op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn 

ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus. 

 

Tussen de boeken 

Onze eigen bibliotheek is, met ingang van het nieuwe schooljaar, op zoek naar nieuwe hulpouders!! 

Geïnteresseerde ouders kunnen vrijblijvend binnenstappen of evt. een keer meedraaien om te kijken of 

ze het leuk vinden.  

 

Bericht speciaal voor de ouders/verzorgers van de leerlingen die naar de groepen 7 en 8 gaan,  

Volgend jaar zijn alle kinderen weer een groep verder. De leerlingen van groep 7 en 8 gaan zich 

oriënteren op een vervolgschool. Een spannende en intensieve periode! Alle middelbare scholen in 

Almere werken samen om u en uw kind te helpen een weloverwogen keuze te maken. 

 

Via de gezamenlijke voorlichtingscampagne ‘Kies je school in Almere’ (KJSA) informeren de Almeerse 

scholen voor voortgezet onderwijs ouders en leerlingen van groep 7 en 8 over de overstap van de 

basisschool naar het voortgezet onderwijs en het onderwijsaanbod dat de Almeerse scholen te bieden 

hebben. De scholen voor voortgezet onderwijs nodigen u van harte uit voor de informatiebijeenkomst, 

scholenmarkt en schoolpresentaties die in september en oktober plaatsvinden. Op de basisscholen zijn 

geen voorlichtingsbijeenkomsten.  

 

Kort na de zomervakantie ontvangt u meer informatie en een uitnodiging voor een van de 

bijeenkomsten van ‘Kies je school in Almere’. 
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De nieuwe website www.kiesjeschoolinalmere.nl wordt op dit moment gebouwd. Na de zomervakantie 

kunt u zich aanmelden voor de informatieavond, de scholenmarkt en de schoolpresentaties die door de 

middelbare scholen worden gegeven, via de nieuwe website. De datum en plaats van de bijeenkomst 

voor de leerlingen van onze school zijn al bekend: 

dinsdag 1 oktober 2019 tussen 18.00 tot 21.20 uur op Park Lyceum. 

Save the date! 

 

Wist u dat … 

Wist u dat er een Engelse zomerschool georganiseerd wordt in Almere? 

 

Voor leerlingen van groep 5 en 6 is deze week een fijne eerste kennismaking met Engels en voor de 

leerlingen van groep 7 en 8 een mooie voorbereiding op de middelbare school.  

 

Ook dit jaar wordt er een English Experience Week georganiseerd in de laatste week van de zomer 

vakantie. Dit jaar zal de week worden georganiseerd in samenwerking met OSG De Meergronden in 

Almere. 

 

Kinderen gaan de hele week aan de slag met de Engelse taal d.m.v. opdrachten, sport- en spel activi-

teiten en Engelse les op hun eigen niveau.  

Zie de flyer aan het einde van deze nieuwsbrief 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het team van de Compositie, 

 

Joke Walda en Annet van Brussel  

Directie basisschool De Compositie  

 

 

  

https://www.englishacademy.info/dutch/summer-experience/
https://www.englishacademy.info/dutch/summer-experience/


Nieuwsbrief basisschool de Compositie, schooljaar 2018-2019 4 

Bericht van 

 

Op donderdag 18 april hebben de kinderen een leuke Koningsspelen op school 

gehad en werden getrakteerd op heerlijk ijs en een paastraktatie van de OR. Vol 

enthousiasme en energie zijn de kinderen na de meivakantie met school begon-

nen en de OR met het plannen van de schoolactiviteiten. Op woensdag 8 mei was 

de sportdag van groep 3 t/m 5. In verband met het voorspelde slechte weer heeft 

deze plaats gevonden in de gymzaal in plaats van op de atletiekbaan op het Fan-

ny Blankers Koen Sportpark. De kinderen hebben een leuke sportieve dag gehad 

afgesloten met een medaille van de OR. De sportdag van groep 6 t/m 8 was op 

woensdag 15 mei in het Topsportcentrum in Almere Poort. De kinderen hebben 

een AKT (Almere Kenniscentrum Talent) sportdag gehad. Ook zij hebben na 

afloop een welverdiende medaille ontvangen van de OR.  

 

De aankomende schoolactiviteiten waar de ouderraad zich mee bezig houdt, zijn de eindmusical groep 8 

op 9 en 10 juli en verjaardagendag op 11 juli. De ouderbijdrage van € 35,00 per kind per jaar kan nog 

altijd betaald worden door overmaking naar ING rekening: NL23INGB0009682049 t.n.v. OR De Compo-

sitie te Almere, o.v.v. “ouderbijdrage, de volledige naam van het kind en groepsnaam van de klas”. 

Bedankt! 

 

Gefeliciteerd aan de toppers die in de landelijke finales van het schoolvoetbal staan. We zijn super trots 

op jullie! 

 

 

 

 

Bericht van  

 

Yoga, 

Op dinsdag 28 mei start de laatste reeks yoga lessen van dit schooljaar. Deze zal zijn op het 

Meesterwerk. Uiteraard kunnen ook de kinderen van de Compositie zich hiervoor aanmelden.  

De lessen zijn op dinsdag 28-5, 4-6, 11-6, 18-6 en 25-6 in de speelzaal.  

De kosten zijn 10 euro voor 5 lessen. 

We hebben zoals altijd weer twee groepen. 

Van 15.15 uur tot 16.15 uur groep 3, 4 en 5. 

En van 16.15 uur tot 17.15 uur groep 6, 7 en 8. 

Wilt u uw kind aanmelden, stuur dan even een email naar jkuiper@deschoor.nl met daar in: 

*de naam van je kind 

*de klas 

* telefoonnummer wat bereikbaar is in geval van nood. 

 

Buitenspeeldag 2019, 

Op woensdag 12 juni van 12.30 uur tot 16.00 uur is de Nationale Buitenspeeldag 2019. In “Tussen de 

Vaarten” besteden we hier natuurlijk aandacht aan. 

mailto:jkuiper@deschoor.nl
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Op het grote plein naast het Meesterwerk pakken we weer uit. Met onder anderen een echte wipe-out 

baan, een panna toernooi, freerunning workshops, een knutseltafel, een goochelaar, een speurtocht, 

een peuterkleuter pleintje met spelletjes, een springkussen een bezoek van de vuilnismannen en hun 

wagen. Om 13.00 zal de officiële opening zijn met een bezoek van de wethouder en optredens van de 

drum en zang workshop. 

Ik hoop dat jullie allemaal komen spelen op woensdag 12 juni. 
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