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Jaargang 19 nummer 1 

Almere, 7 september 2020 

 

 

 

Agenda voor de maand september en oktober 2020 
 

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

Ma 7 september De Nacht van Acht 

Di 8 september Groep 8 vrij vanaf 13:00 uur  

Wo 16 september Studiedag 1, alle leerlingen zijn vrij 

Ma 21 september 1e MR vergadering 

Wo 30 september Start van de KinderBoekenWeek 

12-16 oktober Herfstvakantie, alle leerlingen zijn vrij 

Ma 19 oktober Studiedag 2, alle leerlingen zijn vrij 

 
 

 

Beste ouders, 
 
Wij hopen dat u en uw kind(eren), ondanks de corona crisis, hebben kunnen genieten van een fijne 
zomervakantie en vol goede moed beginnen aan een nieuw succesvol jaar op onze basisschool.  
Het team heeft er in ieder geval reuze zin in. 
 
  
Graag stellen we onze nieuwe teamleden aan u voor 

 Dirk Pieter Lok, gymdocent op donderdag   .  

 Karsten van Lint, groep 6B, Pientere Pinguïns 

 Lois Engelschman, groep 5A, Witte Schapen 

 Marisa Kroon, groep 7B, Knappe Koala’s  

 Sanne van Grieken, groep 7C, Avontuurlijke Alpaca’s 

 Saskia Stobbe, groep 3B, Blije Bijen. 
 
 
Corona en de RIVM regels 
Wel / niet naar school met mogelijke ziekte verschijnselen van corona: 

 Kleuters in de groepen 1-2 mogen naar school als ze een normale verkoudheid hebben, alleen bij 
koorts moet uw kind thuisblijven. 

 Kinderen vanaf groep 3 t/m 8 moeten thuis blijven bij verkoudheid, keelpijn, koorts, etc.  
Bij corona worden de klachten per dag heftiger. Als dit niet het geval is en de klachten over zijn, 
kunnen zij weer naar school. 

 Mocht een gezinslid besmet zijn met corona, dan blijft uw kind thuis, totdat de klachten van de 
patiënt over zijn + 10 dagen. Dat klinkt heel hard, maar dat is wel de richtlijn van het RIVM. 

 

Nogmaals een herhaling over de anderhalve meter afstand regel.  De ouders mogen helaas nog NIET de 
school in, behalve als er een afspraak is gemaakt.  

 

Afspraken met de leerkracht of directie kunnen gemaakt worden via Social Schools, ons digitale commu-
nicatie systeem. 
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Kamp en schoolreisjes 
Dit jaar zijn er geen schoolreisjes meer zoals we dit tot nu toe hadden georganiseerd. Schoolreisjes met 
busvervoer is voor veel ouders moeilijk te betalen en de school heeft er geen budget voor. Wel organiseren 
we een alternatief. Dit jaar vindt er bijv. een KIDD (kunst is dichterbij dan je denkt) festival plaats, waarvoor 
wij alle leerlingen van de school hebben ingeschreven. De dag is in november en nadere informatie volgt 
nog. 
Wel willen we voor de leerlingen van groep 8 een kamp organiseren. Maar door Corona hebben we de 
locatie afgezegd en organiseren we “De Nacht van 8”: in de school en rond Almere. 
 
 
Informatie avonden 
De informatieavonden, waarin de leerkracht vertelt wat u het komende jaar aan onderwijs voor uw kind kunt 
verwachten kan niet doorgaan, zoals we dat ieder jaar organiseren. We kunnen geen groepen ouders in 
de klassen binnen vragen. We hebben besloten om een Power Point presentatie te maken, waarin veel 
informatie wordt verstrekt. Deze PP wordt maandag 14 september naar alle ouders toegestuurd. Mocht u 
vragen hebben dan kunt u die stellen aan de leerkracht via Social Schools. 
 
 
Oudergespreksavond in oktober 
We vinden het heel belangrijk om een contactmoment te hebben met alle ouders. Het is belangrijk om 
elkaar te spreken, leerkracht en ouder, over de ontwikkeling van uw kind. U vertelt hoe het met uw kind 
gaat thuis en de leerkracht vertelt hoe de eerste weken in de nieuwe klas zijn verlopen. 
Aangezien we moeten voorkomen dat er teveel ouders door de school lopen, kiezen we voor een andere 
organisatie. Deze gesprekken verspreiden we over 2 weken.  
 

 De groepen 1/2, 3, 4 en groep 5B (juf Ilona) voeren de oudergesprekken in de week van 28 sep-
tember t/m 2 oktober 2020. U kunt via de buitendeur naar de klas van uw kind. 

 

 Groep 5A (juf Lois en juf Luciënne) en de groepen 6 t/m 8 voeren de oudergesprekken van 5 t/m 
9 oktober 2020, dus voor alle leerlingen die boven in een klas zitten. De leerkrachten van de boven 
verdieping zitten dan in een klas van de benedenverdieping, zodat u via de buitendeur van de klas, 
direct naar de leerkracht kan om het gesprek te voeren.  

 
Twee weken voor deze datums wordt de inschrijving via Social Schools geopend. 
 
 
Schoolfotograaf 
We zijn nog in gesprek met een fotograaf. Nadere informatie hierover volgt. 
 
Ook voor de andere activiteiten gedurende het schooljaar bekijken we de mogelijkheden om het zo veilig 
mogelijk te regelen. Dat vergt een enorme inspanning van ons als team en van u als ouders om de regels 
zo goed mogelijk op te volgen. Met de ouderraad bespreken we bijvoorbeeld het sinterklaas en kerstfeest. 
Ook dan zijn er aanpassingen nodig. Met al onze gezamenlijke inzet maken we er toch een goed jaar van! 
 
Vriendelijke groet,  
Joke, Annet en Lucienne 
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MR verkiezing 
Aan het einde van het schooljaar 2019-2020 hebben wij een oproep gedaan om nieuwe leden te vragen 
voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van de Compositie. Hier hebben we een aantal 
reacties op gekregen. Daar zijn we erg blij mee. 
Momenteel is er nog een vacature voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Dat betekent 
dat nieuwe ouders zich nog steeds kandidaat kunnen stellen. 
De voorwaarden zijn: We gaan uit van een zittingsduur van 3 jaar; u moet één of meer kinderen op school 
hebben; u kunt alleen lid zijn zolang er een kind van u op school zit. 
Mocht u belangstelling hebben voor deze functie dan vragen we u om voor woensdag 17 september a.s. 
uw kandidatuur met een korte toelichting kenbaar te maken op e-mailadres b.janssen@compositie.asg.nl 
Als er meerdere kandidaatstellingen binnen komen dan organiseert de MR een – digitale - verkiezing.  
Mocht u een nadere toelichting willen hebben dan kunt u zich altijd richten tot de huidige leden van de MR, 
Heleen van Bruggen (oudergeleding) of Bas Janssen, Erwin Smit, Karin de Jong, Harm Jan Spithost 
(personeelsgeleding). 
Met vriendelijke groet,  Bas Janssen,  Voorzitter Medezeggenschapsraad van “de Compositie” 
 
 
Welke sport- en cultuurlessen gaat uw kind uitproberen? 
Wil je kind graag voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te 
weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten 
of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Wij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 
0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de 
huur van een instrument. 

Hoe werkt het? 

1 ) De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld de juf, meester, 
buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam, op de Compositie is dit de adjunct 
directeur; 

2 ) De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag; 

3 ) De intermediair hoort vaak binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat dit je dat weten; 

4 ) Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je 
kind op les wil;  

5 ) Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld. 

Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden. 

Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen of een verjaardagsbox? Ga naar 
samenvoorallekinderen.nl 

 

 
 
 
 
Aan het einde van deze nieuwsbrief willen wij Josephine Kuiper, onze 
naschoolse activiteiten coördinator, feliciteren die op vrijdag 28 augustus in 
het huwelijksbootje is gestapt. Wij wensen haar en haar gezin een hele 
mooie toekomst toe. 
 

mailto:b.janssen@compositie.asg.nl
https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders/

