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Jaargang 19 nummer 2 

Almere, 9 oktober 2020 

 

 

 

Agenda voor de maand oktober en november 2020 
 

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

12 t/m 16 oktober HERFST VAKANTIE 

maandag 19 oktober Studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij 

zondag 25 oktober Wintertijd is ingegaan 

26+27+28 oktober Schoolfotograaf op school 

woensdag 4 november Nationaal Schoolontbijt 

dinsdag 10 november KIDD festival 

donderdag 19 november Alle leerlingen mogen hun schoen zetten … 

 
 

Herfstvakantie in het buitenland 

Mocht u deze herfstvakantie nog op vakantie naar het buitenland gaan, checkt u dan van tevoren het 

reisadvies van de Rijksoverheid: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen 

Als u na afloop van de vakantie in quarantaine moet met uw gezin, dan mist uw kind  kostbare onderwijstijd. 

Dus bezint eer u begint….. 

 

 
NT2 onderwijs 
Even voorstellen:  
Wij zijn Mieke Muetstege en Alette Rood en werken al jaren op de Compositie 
als groepsleerkracht. 

Het afgelopen schooljaar hebben wij ons gespecialiseerd in het NT2 onderwijs 
(dit is onderwijs aan leerlingen die een andere moedertaal hebben dan het Neder-
lands).  We richten ons voornamelijk op het vergroten van de woordenschat.  Dit 
schooljaar geeft Mieke 3 dagen en Alette 1 dag per week NT2 onderwijs aan 
kleine groepjes leerlingen die hiervoor in aanmerking komen.  

Heeft u vragen dan horen we het graag.  

Altijd de actuele ASG corona beslisboom bij de hand 
Onlangs heeft u van ASG een beslisboom ontvangen, die u helpt te beslissen of uw kind wel of niet naar 
school kan. Deze beslisboom wordt steeds geactualiseerd als dat nodig is. Om er zeker van te zijn dat u 
de meest actuele versie gebruikt, bekijkt u de beslisboom op www.asg.nl/corona-informatie-voor-ouders. 

 

Schoolfotograaf 

Foto Koch komt 26, 27 en 28 oktober schoolfoto’s maken: 

 Op 26 oktober worden de groepen 1 + 2 + 3 + 4A gefotografeerd; 

 Op 27 oktober worden de groepen 4B + 5 + 6 + 7A + 7B; 

 Op 28 oktober worden de groepen 7C + 8 gefotografeerd.  
 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
http://www.asg.nl/corona-informatie-voor-ouders
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De broertjes/zusjes foto’s worden genomen op maandag en dinsdag. Er worden alleen broertjes/zusjes 
foto’s genomen van kinderen die op school en op het kinderdagverblijf zitten. I.v.m. de coronamaatregelen 
is er na schooltijd geen gelegenheid om foto’s van broertjes/zusjes te maken die niet op school zitten. 
 
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy handhaving van-
uit de school. Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen 
op de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leer-
kracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die gefoto-
grafeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf. 

Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht.  Op de inlogkaart vindt u een 
uniek inlognummer en  wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een 
leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! 
U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.   

U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens door-
sturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaat-
sen op de site. 

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit kunt 
maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er spontane en 
afwisselende foto’s gemaakt worden. U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze!  

T I P van de schoolfotograaf:  
Als uw kind  k l e u r r i j k e  kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht.  
Vermijd daarbij fluorescerende kleding. 

 
 
Betaling bijdrage voor continurooster 
De ouders die de bijdrage voor het continurooster hebben betaald, willen wij 
hartelijk bedanken ! 
Wij hopen dat u het waardeert meer ruimte te hebben in de dagindeling, doordat 
u uw kind maar 1x per dag brengt en ophaalt. Als u nog niet heeft betaald, vragen 
wij u een bijdrage voor het continurooster te betalen van €35,= per kind per jaar. 
U kunt dit overmaken op ING-rekening NL41 INGB 0000 1593 32 t.n.v. ASG 
betreft De Compositie te Almere, o.v.v. bijdrage continurooster en de naam 
van uw kind. Van dit geld betalen wij extra begeleiders buiten school en kopen 
wij materialen om tussen de middag mee buiten te spelen. 
 
 
 
Betaling ouderbijdrage 
Ook de ouders die de ouderbijdrage hebben betaald, hartelijk dank ! 
Heeft u nog niet betaald? Dat kan nog steeds. De € 35,= per leerling mag 
overgemaakt worden op ING rek NL23 INGB 0009 6820 49 t.n.v. OR De Com-
positie te Almere, o.v.v. “ouderbijdrage, de volledige naam van uw kind en 
groepsnaam van de klas”. De ouderbijdrage is in dit schooljaar al ingezet voor 
de boeken en het lidmaatschap voor de schoolbibliotheek,  het Nationaal 
Schoolontbijt, en Sinterklaas bedankt u alvast voor uw bijdrage  
 
 
 

Meester Thijs is getrouwd 
Afgelopen maandag is meester Thijs van groep 6A, de Rode Katers, getrouwd.  
Na de plechtigheid op het stadhuis kwam hij met zijn vrouw en dochtertje nog even naar school, waar hij 
werd opgewacht door alle Rode Katers. Wij wensen Thijs, Martine en Sanne een hele mooie toekomst. 
 
 
Vriendelijke groet en een fijne herfstvakantie gewenst,  
Joke, Annet en Lucienne 
 


