
 
Agenda   
 
9 oktober:  leerlingen ’s middags vrij vanaf 

12.00 uur 
2 t/m 13 oktober:  Kinderboekenweek. 
11 oktober:  voorleeswedstijd groepen 5 t/m 8  
18 oktober:  leerlingen zijn de hele dag vrij.  
21 t/m 25  oktober:  HERFSTVAKANTIE 
 
Bij deze Samenspraak hebben we ook wat 
folders bijgevoegd van de bibliotheek Almere. Zij 
organiseren verschillende activiteiten in het 
kader van de kinderboekenweek. Maar ook door 
het hele jaar heen bieden zij verschillende 
activiteiten aan die niet alleen leuk,  maar ook 
heel leerzaam zijn. Misschien zit er iets bij voor 
uw zoon of dochter. 
Ook biedt JGZ weer een cursus Opvoeden en Zo 
aan. Opvoeden is leuk maar niet altijd 
gemakkelijk. Het kan fijn zijn om zinvolle tips te 
ontvangen en te kunnen praten met andere 
ouders. In de brief die u ontvangt in de bijlage 
leest u hoe u zich voor deze cursus kunt 
opgeven.  
 
 

BELANGRIJK:  

Social Schools: 

 

 

Nog niet alle ouders hebben hun social schools 
account geactiveerd. Het is belangrijk dat u dit 
wel doet. Alleen door uw account te activeren 
weet u zeker dat u geen informatie van school 
meer mist.  

 
 
 

 
 

 

 

Afwezigheid directie: 

Het gaat langzaam aan beter met Meester Paul 
en juf Ina. Ze hopen allebei na de herfstvakantie 
weer een beetje te kunnen beginnen. We houden 
u op de hoogte.  
 
Heeft u vragen? Stel ze ons! 
 
 
Grote Dag: 18 September 2019 
 
De Grote Dag is geweest. Het was een geweldige 
dag met mooi weer en veel leuke activiteiten. Wij 
hebben veel enthousiaste kinderen gezien. Deze 
dag organiseren we niet alleen. We krijgen heel 
veel hulp van verschillende partners: 
Talent in Opleiding, de Schoor, Stedenpunt, 
Echnaton, Collage, Kunst en Cultuur. Ik hoop dat 
ik niemand vergeet want ze hebben allemaal 
bijgedragen aan een geweldige dag. Hartelijk 
dank hiervoor namens alle kinderen en het team 
van het Samenspel.  
 
En natuurlijk bedanken we ook de hulpouders. 
Zonder jullie hulp is het niet mogelijk om dit 
soort dagen te organiseren.  
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Spelinloop: 
 
Twee keer in de week hebben de kleutergroepen 
spelinloop. (u kunt aan de leerkracht van uw kind 
vragen op welke dagen dit is) Er liggen spelletjes 
of werkjes klaar die u met uw kind kunt doen.  
 

 

VVE thuis: 

Op school wordt voor de ouders van de 
kleutergroepen VVE thuis gegeven. Ellen van de 
Vught van de Schoor bespreekt met de ouders 
activiteiten die u thuis kunt doen met uw kind. 
Zo kunt u thuis de ontwikkeling van uw kind 
stimuleren. De activiteiten passen bij het thema 
waar ze ook in de klas aan werken. Doet u ook 
mee? 
Het is gezellig en leerzaam! 

Data:   Thema:  
14 oktober  Herfst 
25 november Sint 
9 december Kerst 

Tijd: 9.00 uur tot 10.30 uur (u mag gerust voor 
die tijd alvast een kopje koffie of thee pakken) 

Waar: Leeuwardenplein 34 (Samenspel Noord) 

 
Stedenpunt: 

Een groot aantal kinderen maakt gebruik van de 
dagarrangementen na schooltijd op Stedenpunt. 
Stedenpunt is dit schooljaar een aantal dagen 
gesloten. Hieronder vindt u een overzicht van de 
dagen dat Stedenpunt gesloten is: 

 Maandag 23 december 2019 tot 
maandag 6 januari 2020 

 Vrijdag 10 april 2020 
 Maandag 13 april 2020 
 Maandag 27 april 2020 
 Maandag 4 mei 2020 
 Dinsdag 5 mei 2020 
 Donderdag 21 mei 2020 
 Vrijdag 22 mei 2020 
 Maandag 25 mei 2020 
 Maandag 1 juni 2020 
 Dinsdag 2 juni 2020 

Oktober:   kinderboekenmaand 
 
De maand oktober staat voor een groot deel in 
het teken van de kinderboekenweek. Het thema 
van dit jaar is Reis Mee. Een leuk en uitdagend 
thema. We zullen dan ook in alle klassen veel 
aandacht aan de kinderboekenweek besteden.  
Traditioneel sluiten de kinderen van de groepen 5 
t/m 8 de kinderboekenweek af met een 
voorleeswedstrijd. Die wordt gehouden op 
vrijdagochtend 11 oktober.  
 
 
 
 

           
 

 

 
 
 
Op tijd op school komen is heel belangrijk: 
 

  

 
 
Er komen helaas nog steeds kinderen te laat. 
Gaat u ons helpen zodat we deze oproep niet 
meer hoeven te plaatsen?   
 
Voor een rustige en goede start is het belangrijk 
dat iedereen om half 9 in de klas is en dat we 
met onze lessen kunnen beginnen.  
Wilt u proberen om ervoor te zorgen dat dit lukt 
door uw kinderen op tijd te brengen of op tijd 
naar school te laten gaan. 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
Ouderbijdrage ’19- ‘20 
 
Als u al betaald heeft daarvoor onze hartelijke 
dank. 
Aan de andere ouders willen wij vriendelijk 
vragen om de vrijwillige ouderbijdrage alsnog te 
betalen.  
1e kind  € 27,50 
2e kind  € 20,00 
3e kind  € 15,00 
4e en meer       gratis 
 
Waarom is het belangrijk om  de vrijwillige 
ouderbijdrage wel te betalen ? 
 
Het onderwijs in Nederland is gratis. Via de 
belastingen worden alle normale kosten voor het 
onderwijs zoals het gebouw, salarissen, 
leermiddelen en onderhoud betaald. 
Zo zijn wij in staat om gratis en goed onderwijs 
te geven. 
 
Alle extraatjes worden niet door de school, maar 
door de Ouderraad betaald. Cadeautjes voor 
Sinterklaas, spullen voor Kerst, het Paasontbijt, 
iets lekkers bij sportwedstrijden en vele andere 
zaken zijn voor rekening van de ouderraad. 
Daarom hebben wij uw ouderbijdrage zo hard 
nodig. 
Elk kind profiteert hiervan. 
 
Helpt u ons alstublieft een leuke school te 
blijven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijn weekend,  
 

Team Samenspel 


