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Jaargang 18 nummer 02 

Almere, 18 oktober 2019 

Agenda voor oktober & november 2019 
 

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

Donderdag 17 oktober Studiedag voor de lkr van gr.1 tm 4, leerlingen van gr.1 tm 4 zijn vrij 

Vrijdag 18 oktober Studiedag voor alle leerkrachten, alle leerlingen zijn vrij 

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie, alle leerlingen zijn vrij 

Vanaf maandag 28 oktober Deze week luizencontrole 

Ma & Di = 4 & 5 november Schoolfotograaf 

Woensdag 6 november Leerkrachten staken: alle leerlingen zijn vrij 

Vrijdag 8 november Nationaal School Ontbijt 

Vrijdag 15 november Spelletjesmiddag 

Maandag 18 november ’s avonds MR vergadering 

Donderdag 21 november Alle leerlingen mogen hun schoen zetten 

 

Beste ouders, 

 
Hoewel wij het ook dit jaar weer voor elkaar hebben gekregen dat iedere groep een juf of meester heeft, 
horen wij wel vanuit onze directe omgeving dat dit zeker niet voor alle scholen geldt. Een flink aantal 
scholen is nog steeds op zoek naar leerkrachten. We realiseren ons dat het ook de Compositie in de 
toekomst niet bespaard zal blijven. Afgelopen week hebben we al een groep thuis moeten laten blijven, 
omdat we geen inval hadden voor een zieke collega. Het is allemaal erg kwetsbaar zodra er een aantal 
leerkrachten op het zelfde moment ziek worden of om een andere reden uitvallen. We willen daarom op 6 
november opnieuw een vuist maken. Er moet iets meer gebeuren, onder andere in de beloning binnen het 
(basis)onderwijs, zodat meer jongeren ervoor kiezen om meester of juf te worden! 
 

 
In de herfstvakantie er nog even lekker erop uit? Mooie boswandelingen maken en afsluiten met warme 
chocolademelk? De website van Kidsproof Flevoland staat weer bomvol met leuke uitjes voor het hele 

gezin en op de Uit-Agenda vind je alle activiteiten die komende 
week plaatsvinden in onze regio.  
Kijk dus snel op www.kidsproof.nl/flevoland 

 

Fijne herfstvakantie allemaal 
Met vriendelijke groet,  
namens het team van de Compositie,  
Joke Walda en Annet van Brussel  
 

http://www.kidsproof.nl/flevoland
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Na de gezonde tip in de inleiding van deze nieuwsbrief willen wij u attent maken op het volgende:  

Onderwijs in een gezonde  en rookvrije omgeving 

We zien en horen dat er door enkele ouders gerookt wordt in de directe nabijheid van de school en het 
plein. 

Eigenlijk is iedereen het er over eens: kinderen horen les te krijgen in een gezonde omgeving. Daar hoort 
ook een rookvrij schoolterrein bij. Bovendien draagt deze norm bij aan een gezonde werkomgeving voor 
alle medewerkers. 

Het is vervelend als je aangesproken wordt op je rookgedrag. Het is misschien nog wel vervelender om 
iemand aan te spreken op zijn/haar rookgedrag. Wilt u er zelf alstublieft op letten! 
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Parkeren 
 
Nu we toch op de gezonde tour zijn; het is herfst, het regent weer wat vaker en dus worden veel kinderen 
met de auto gebracht. Dit zorgt voor onoverzichtelijke situaties voor kinderen en ouders die op de fiets of 
lopend naar school komen. Wilt u zoveel mogelijk proberen om uw auto te parkeren in de vakken die daar 
voor zijn bedoeld (ook als u dan een klein stukje moet lopen). 
 
 
 
 

Bericht van 
 
 
 
Hoge opkomst bij de activiteiten van de ladder. 
Inmiddels zijn de meeste activiteiten van de ladder begonnen en wat is het leuk om te merken dat er heel 
veel kinderen aanmelden en mee willen doen. Zo veel dat ik voor sommige workshops een extra serie 
lessen heb moeten regelen om zo min mogelijk kinderen teleur te stellen. Soms duurt het daarom ook iets 
langer voor u de bevestigende mail van mij ontvangt. 
 
Go Do…November. 
Hieronder vind u het Go Do programma van November. Inschrijven voor Go do activiteiten kan via de 
volgende link: www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv  Na inschrijving krijgt u een bevestiging dat uw 
gegevens zijn ontvangen. Let op, dit is geen bevestiging van plaatsing in de workshop. De bevestiging van 
plaatsing ontvangt u de maandag voor de activiteit plaats vind van mij. 
 
Halloween disco 1 november. 
1 november is er een halloween disco op het Meester-
werk. Hier zijn ook de kinderen van de Compositie van 
harte welkom. Zie de flyer voor alle informatie inschrijven 
via : www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv   
 
De Droomspeelbus is jarig! 
Volgende week woensdag 23 oktober vieren wij dat de 
Droomspeelbus 20 jaar bestaat. Dit vieren wij met een 
super leuk evenement in sporthal Waterwijk.  
Kom jij ook op ons feestje? In de bijlage vind je de 
uitnodiging met alle informatie. 
 
 
 

 
Bericht van 

Deze week heeft u via socialschools het verzoek ontvangen om de vrijwillige ouderbijdrage te doen en 
een vrijwillige bijdrage te leveren voor het continurooster.  
 
 
 
 

 

  

http://www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv
http://www.deschoor.nl/inschrijvenladdertdv
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