
  

 
Nieuws uit de bibliotheek 
Leerlingen die in de zomervakantie minder lezen 
hebben in het nieuwe schooljaar soms een 
leesachterstand. Om deze zogenaamde zomerdip te 
verminderen, hebben we de strippenkaart 
ontwikkeld.  Met de strippenkaart lezen  
 
 

                  
 
 
  

leerlingen van groep 3 en 4 zes boeken in de 
zomervakantie. Ze lenen deze in de openbare 
bibliotheek. Voor elk gelezen boek krijgt de leerling 
een stempeltje bij het terugbrengen en na zes 
stempeltjes ontvangen ze een aardigheidje. Ook 
sturen we een PDF van een leeslogboekje dat ouders 
en leerlingen samen in kunnen vullen. 
 
Zomerleestasje 
Al enkele jaren is het  zomerleestasje een groot 
succes. In een zomerleestasje zit een aanbod in de 
schoolbibliotheek voor de doelgroep waaraan je les 
geeft, en inspiratie op doen voor het komend 
schooljaar. 
Want  het is leuk om deze boeken of andere boeken 
van dezelfde schrijver voor te lezen in je groep of 
aan te bevelen bij de leerlingen.  
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De zomerleestas wordt samengesteld uit de eigen 
collectie van de school en wordt door de 
leesconsulent van de school op maat gemaakt vlak 
voor de zomervakantie. 
Wil je met één van bovenstaande activiteiten 
meedoen? Laat het me z.s.m. weten.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Sylvia Roodhorst 
 
Bibliothecaris  
Leesconsulent 
denieuwebibliotheek 
Stadhuisplein 101 
1315 XC ALMERE  
 
e s.roodhorst@denieuwebibliotheek.nl 
w www.denieuwebibliotheek.nl 
t 0628041375 
 
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag 
 
Deze week rapporten mee. 
Vandaag gaan de rapporten mee en volgende  week 
houden we de rapportgesprekken. Vandaag 
hebben de kinderen, bij hun rapport, de 
uitnodiging voor de gesprekken meegekregen en 
een brief met de groepsverdeling voor volgend 
jaar. 
Op de volgende pagina van deze Samenspraak 
vindt u hem ook nog eens digitaal.  
 
Schoolreisjes 
Twee weken geleden gingen de kinderen uit de 
groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Het was al weken 
het gesprek van de dag in de klassen. 
De groepen1/2 waren naar  Sprookjeswonderland 
De groepen 3 t/m 5 gingen naar Linnaeushof in  
Bennebroek. 
De groepen 6 en  7 zaten  weer in  Walibi in 
Biddinghuizen. 
Het weer zat gelukkig erg mee. Een heerlijk dagje, 
met een voorjaarszonnetje en een lekkere 
temperatuur. Het werd een fantastische dag. 
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Kamp groep 8 Midden 
De spanning was te snijden maandag 30 mei en 
woensdag 1 juni om half tien ’s morgens op beide 
schoolpleinen. Spanning, want de groepen 8 gingen  
op kamp naar Leersum op de Utrechtse Heuvelrug  
Beide groepen hebben er drie heerlijke dagen gehad. 
De sfeer was prima, het zwemmen gezellig en de 
spelletjes die werden gespeeld waren spannend, 
leuk en op sommige momenten zeer humoristisch. 
Noord sloot het kamp af op woensdag 1 juni op 
Walibi. Midden deed hetzelfde, maar dan op vrijdag 
3 juni. Rond 17.00 uur kwamen de kinderen weer 
aan op het schoolplein en konden wij ze, moe maar 
voldaan, afleveren bij hun ouders.  
 
Vertrekkende leerkrachten 
Na dit jaar schooljaar gaan juf Enneke van Midden  
en meester Martin van Noord stoppen met werken 
en van hun pensioen genieten. 
Na vele jaren in het onderwijs is voor hen beiden het 
moment aangebroken om iets anders te gaan doen 
en van hun vrijgekomen tijd te gaan genieten. 
Ook juf Louise gaat ons verlaten. Louise werkt op 
invalbasis bij ons en gaat komend schooljaar  naar 
een andere school. 
In het lijstje voor volgend jaar ziet u ook een nieuwe 
naam staan, nl. juf Muriel.  
Juf Muriel gaat volgend schooljaar groep 6 op 
Midden lesgeven. 
 
Groepsverdeling volgend jaar 
Noord: 
1/2   juf Lenie 
     3   juf Jolanda/ juf Marije 
     4   juf Joke 
     5   Juf Marga/ juf Marije 
     7   juf Marian A./ juf Marian D. 
     8   meester Cas/ meester Fred 
 
Midden: 
1/2  juf Saskia 
          juf Anouk 
    3   juf Yvonne/ juf Madelon W. 
    4   juf Pascale/ juf Anouk 
    5   juf Ellen/ juf Marian D. 
    6   juf Muriel 
    7   juf Kelly/ juf Madelon D. 
    8   juf Rita/ juf Madelon D. 
 
Omdat meester Martin na de zomervakantie van zijn 
pensioen gaat genieten, zal meester Fred het 
komend schooljaar zowel op Noord als op Midden 
twee dagen directietaken uitvoeren. 
      
Musical Prulstad in de Schouwburg 

Op 26  mei  zijn alle kinderen van het Samenspel 

naar de Schouwburg geweest om naar de musical 

Prulstad te kijken. Deze is ingestudeerd i.s.m. 

docenten van de Kunstlinie> 

Een flink aantal van onze leerlingen heeft de 

afgelopen maanden na schooltijd geoefend op 

teksten, muziek, rap en dans en donderdag 26 mei 

was het dan zover dat het resultaat aan ons werd 

getoond. 

’s Avonds was er nog een voorstelling waar ook alle 

ouders en andere familieleden konden komen 

kijken. Daar is door flink veel ouders gebruik van 

gemaakt. Zij hebben een fantastische voorstelling 

gezien. 

 

Afscheidsavonden 

Maandag 11 juli en dinsdag 12 juli  nemen onze 

groepen 8 afscheid van het Samenspel. Op maandag 

groep 8 Midden en dinsdag groep 8 Noord. Beide 

groepen hebben een musical ingestudeerd en zullen 

de ouders gaan verrassen met een weergaloos stukje 

toneelspel, zoals er tegenwoordig maar zelden 

wordt vertoond. 

 

Belangrijk in  juni en juli 

24 juni                          rapporten uit 
27 ,28, 29, 30 juni     rapportgesprekken 
  4 juli                            Suikerfeest 
11 juli                            groepen 8 Noord en Midden   
                                        kennismaking op het VO 
11 juli                            afscheidsavond gr. 8 Midden 
12 juli                            afscheidsavond gr. 8 Noord   
15 juli                            laatste schooldag. Kinderen                 
                                        vrij om 11.45 uur. 
                         

 Fijn  weekend  en tot maandag     

 




