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Jaargang 19 nummer 3 

Almere, 20 november 2020 

 

 

 

Agenda voor de maand november en december 2020 
 

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

Vrijdag 4 december Sinterklaas op school vanaf 12:30 uur zijn alle leerlingen vrij 

Vrijdag 18 december Kerstfeest in de ochtend vanaf 12:30 uur zijn alle leerlingen vrij 

21 december t/m 3 januari KERST VAKANTIE 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 

 
Ziekmeldingen in coronatijd 
In deze vreemde corona-tijden is het niet te voorspellen of de eigen leerkracht voor de 
groep zal staan, omdat hij/zij geveld is door een griep of corona. Maar ook in “gewone 
tijden” kan de leerkracht een vrije dag hebben of om een andere reden afwezig zijn. 
Daarom vragen wij u ALTIJD een ziekte- of afwezig melding door te geven aan 
absentie@compositie.asg.nl   Dank u wel. 
 
Nu er ook corona geconstateerd wordt bij ouders en leerlingen van onze school vragen wij 
u dringend om het volgende in acht te nemen: als een gezinslid getest wordt dan moeten 
de kinderen ook thuis blijven. Is de test positief dan moeten de kinderen ook 10 dagen thuis 
blijven. Is er contact tussen het besmette gezinslid en de kinderen, dan moeten de kinderen 
nog 10 dagen nadat de klachten bij de besmette persoon verdwenen zijn, thuis blijven. Dit 
allemaal ter voorkoming van besmettingen in de school; met alle gevolgen die daaruit voortvloeien. 
 
 
Sinterklaas 
De school is weer omgetoverd in een schitterende Sint sfeer, 
dankzij de ouders van de ouderraad. Dank jullie wel  !! 
Op donderdag 19 november mochten alle leerlingen hun schoen 
zetten, die gevuld werd met …? 
Om de dag nog meer in het teken van Sinterklaas te brengen, 
kwam de Sintband langs. De leerlingen hebben ervan genoten. 
 
Zal Sinterklaas de school ook nog kunnen bezoeken op zijn ver-
jaardag in de huidige vreemde corona-tijd ? Afwachten maar … 
We hebben de Sint en Pieten al verteld dat wij hen niet buiten 
opwachten en ook binnen niet allemaal tegelijk hen welkom heten. 
We maken er wel een feest van! 

 
 
Kerstfeest in de ochtend op vrijdag 18 december 
Omdat er nog steeds strenge coronaregels zijn hebben we na rijp beraad besloten om de kinderen niet op 
een avond naar school te laten komen. We weten dat de kinderen het een bijzondere ervaring vinden en 
dat vinden wij ook. Het is zo dat alle kinderen dan gebracht en gehaald moeten worden, waardoor er grote 
groepen ouders rondom de school staan. Ons doel is “allemaal coronavrij de kerst in”.  
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Wat we wel gaan doen is het volgende: Op vrijdagmorgen 18 december mogen de kinderen mooi 
aangekleed naar school komen. De leerkrachten zorgen voor een gezellige ochtend met een spel waarbij 
er voor alle kinderen iets te winnen valt. In overleg met de ouderraad wordt er voor een traktatie gezorgd. 
En om 12.30 uur zijn de kinderen vrij en begint de kerstvakantie. 
 
 
Kinderboekenweek Bruna bonnenactie 
De Bruna bonnenactie heeft na correctie van Bruna een totaalbedrag van € 510,00 opgeleverd.  
De school mocht voor 20% , dus voor € 102,00 boeken uitkiezen. Voor dat bedrag zijn een aantal 
voorleesboeken voor elke bouw uitgekozen.  
 
De volgende titels zijn aangeschaft:  
* Het wilde dierenorkest van Dan Brown 
* Superjuffie en het apencircus van Janneke Schotveld 
* Botje van Janneke Schotveld 
* De club van lelijke kinderen van Koos Meinderts 
* Doris de Dappere van Simon Mockler 
* Griezelen van Marion van de Coolwijk 
* De magische apotheek van Anna Ruhe 
* Baron 1898 van Jacques Vriens 
* De tocht van de Argonauten van Simone Kramer 
Namens ons team heel hartelijk dank voor het aanschaffen van uw kinderboeken en het inleveren van de 
bonnen. Wij hebben daar weer mooie boeken voor kunnen aanschaffen. 
 
 
Schoolfoto’s 
Op 11 november hebben alle leerlingen de inlogcodes mee naar huis gekregen om de schoolfoto’s te 
kunnen nabestellen. Vandaag is de laatste dag waarop u de GRATIS groepsfoto kunt bestellen. Vanaf 
morgen kunt u de groepsfoto nog steeds bestellen, maar is ie niet meer gratis. 
 
 
Inschrijven van jonger broertje/zusje 
De instroom van nieuwe leerlingen loopt zo extreem snel, dat wij voor het 
huidige schooljaar geen nieuwe leerlingen meer kunnen inschrijven voor de 
groepen 1, 2, 4, 5 en 8. 
Zelfs voor het schooljaar 2021-2022 zitten de kleutergroepen al bijna vol. 
Wilt u uw jongste inschrijven op onze school? Neemt u dan zo spoedig mogelijk 
contact met ons op  via info@compositie.asg.nl en vermeld de geboortedatum 
en naam van uw zoon/dochter en vermeld uw 06-nummer. U wordt uitgenodigd 
voor een kort gesprek. Als dit gesprek geen bijzonderheden oplevert, krijgt u 
een aanmeldformulier mee. 
 
We wensen u een gezellige feestmaand toe en een goede gezondheid! 
Namens het team van de Compositie, 
Joke en Lucienne 
 
 
 
 
 
 
Buitenschoolse activiteiten, 
Misschien heeft u onlangs via andere media al gehoord of gelezen dat Stichting Kleur in Cultuur alle 
buitenschoolse activiteiten tot januari 2021 heeft laten vervallen. Dit i.v.m. met de aangescherpte covid19 
maatregelen en de interne organisatie daarvan. 
Voor  het buitenschoolse activiteiten aanbod op school betekent dat helaas alle leuke activiteiten die ik voor 
de sint en kerst periode had geregeld niet door kunnen gaan. Een andere docent regelen is erg moeilijk 
omdat bijna alle docenten die in het naschoolse aanbod werken onder contract staan bij Kleur in Cultuur. 
Hierdoor kan en mag ik deze docenten niet inzetten. 
Erg vervelend voor alle betrokkenen en vooral voor de kinderen maar helaas kan ik hier nu niets aan doen. 
Ondertussen ben ik druk bezig om begin 2021 (als de maatregelen dit toestaan) een vliegende start te 
maken met de activiteiten.  
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Leerlingenraad, 
Graag zou ik met u willen delen dat er gestart is met een nieuwe leerlingenraad. Iedere 2 weken komt de 
leerlingenraad bij elkaar. De leerlingenraad is samengesteld uit kinderen van groep 6,7 en 8. Samen met 
mij zullen zij opzoek gaan naar de behoeften en wensen van hun schoolgenoten. Hiervoor wordt momenteel 
een enquête gemaakt. De leerlingenraad zal deze met hun klas behandelen. De bedoeling hiervan is te 
achterhalen wat er leeft in de school en waar kinderen verbeter- of veranderpunten zien, waar ze blij mee 
zijn, of ze zich veilig voelen in de klas en in de school en wat ze belangrijke onderwerpen vinden (denk aan 
duurzaamheid, financiën, taalontwikkeling, groen en gezond enz). Wanneer uit de enquête blijkt dat er een 
onderwerp in meerdere klassen actueel is, zal de leerlingenraad op zoek gaan naar een gepaste actie. 
Gaande dit jaar zal ik u via de nieuwsbrief op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de leerlingen 
raad. 
 
Met vriendelijke groet, 
Josephine Kuiper 
 

Activiteitencoördinator van basisscholen  
het Meesterwerk en de Compositie.  
 


