
 
 
Agenda maart/ april  
 
19 maart: Spreekuur logopediste op Noord 
20 maart: Schoolfotograaf op Noord 
20 maart: Verkiezingen Provinciale Staten en  
                  Waterschappen op Noord en Midden 
21 maart: Schoolfotograaf op Midden 
  3 april:   Tot 12.00 uur school 
16 april:   CITO-eindtoets groep 8 dag 1 
17 april:   CITO-eindtoets groep 8 dag 2 
18 april:   Koningsspelen op het Samenspel 
19 april:   Goede Vrijdag. Kinderen vrij. 
                  Begin van de meivakantie ( t/m 5 mei) 

 
Schoolvoetbal op de Playground 

 

Vorige week hebben de meisjes van de groepen 7 
en 8 hun eerste wedstrijden gespeeld. Met een 
eerste en een derde plaats hebben zij het meer dan 
voortreffelijk gedaan, maar nog belangrijker is dat 
zij met heel veel plezier hebben gespeeld. Het 
team dat eerste werd in de poule, gaat door naar de 
volgende ronde. Wordt dus vervolgd. Afgelopen 
woensdag was het de beurt aan de jongens  uit 7 en 
8. Zij eindigden als tweede in de poule en zijn dus 
ook door naar de volgende ronde. 

 
           Logopedische spreekuur   
Dinsdag 19 maart 2019 om 08:15 uur   
 
Ik ben Lotte van Arkel en ik ben 
logopediste bij de 
Groepspraktijk Logopedie 
Stedenwijk.  
 

 
 
 
Ik kom een aantal keer per jaar naar Samenspel 
Noord voor een logopedische spreekuur. Ook 
ouders van Midden zijn daar natuurlijk welkom. 
Op dinsdag 19 maart zal ik aanwezig zijn en kunt 
u mij aanspreken met al uw vragen. Maakt u zich 
zorgen over de spraak- en taalontwikkeling van uw 
kind? Heeft u vragen over het meertalig opvoeden 
van uw kind? Of zit uw kind vaak met open mond? 
Dan spreek ik u graag.  
 
Mocht u nog andere vragen hebben kunt u deze 
ook stellen door mij te mailen op mailadres 
lotte@logopediestedenwijk.nl of te bellen naar 
telefoonnummer 036-8446956.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lotte van Arkel 
 
Schoolfotograaf:  20 (N) en 21 (M) maart 

 

De schoolfotograaf komt dit jaar  op woensdag 20 
maart op Noord en op donderdag 21 maart op 
Midden. Woensdag zijn ook de verkiezingen, dus 
als u uw zoon of dochter naar Noord brengt kunt 
u daar gelijk ook stemmen. Twee vliegen in één 
klap. 
Net als vorig jaar zal de fotograaf de mapjes met 
foto’s naar school sturen zodra ze klaar zijn.  
De fotograaf  kan een dag op school komen om te 
helpen met de betaling via ideal als dat nodig is. 
Dat zou een dag begin april kunen worden, 
afhankelijk van de leveringsdatum van de foto’s op 
school.  
De precieze datum hiervoor volgt nog. 
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Leesouders gezocht 
 
Om het leesplezier en het leesniveau bij onze 
kinderen van beide locaties nog verder te verhogen 
zijn wij op zoek naar ouders die kunnen helpen bij 
het technisch lezen van onze kinderen.  
 
Misschien kunt u zich nog van vroeger het 
niveaulezen onder leiding van leesouders 
herinneren?  
Iets soortgelijks willen wij weer in het leven 
roepen, met name voor kinderen die op leesgebied 
nog wat extra ondersteunig kunnen gebruiken. 
 
Als u het leuk vindt om hierbij van dienst te zijn, 
geeft u zich dan alstublieft op bij de leerkracht van 
uw kind.  
Graag ook even vermelden op welke dag en welk 
tijdstip u het beste uitkomt. 
 
Ook als uw kind nog niet aan lezen toe is, of zelf 
geen extra ondersteuning (meer) nodig heeft, 
kijken wij graag uit naar uw hulpaanbod.  
De kinderen in de groepen 3 en hoger zouden er 
enorm mee geholpen zijn. 
 

   
 

                     

                            18 april 2019 

De landelijke Koningsspelen staan voor dit jaar 
weliswaar op 12 april gepland, maar eigenwijs als 
wij zijn, gaan wij een kleine week later onze 
koninklijke spelletjesdag houden. 
Groep 8 heeft dan de CITO-eindtoets achter de rug 
en de volgende dag is het Goede Vrijdag en begint 
voor de kinderen de meivakantie. 
Voor het goed verlopen van de dag hebben we 
uiteraard weer heel veel ouderhulp nodig. Mocht u 

willen helpen, zet dan de datum alvast in uw 
agenda. Er komt nog een brief met strookje.  

Een nieuw onderdeel van de ochtend zal een 
sponsorloop zijn. Dit is o.a. ook de reden dat wij 
niet op de officiële datum onze Koningsspelen 
houden. Voor deze sponsorloop hebben wij de 
Playground nodig en die is op 12 april zeker bezet 
door andere scholen.  
Een sponsorloop houdt in, dat de kinderen zoveel 
mogelijk rondjes gaan rennen voor geld. Van 
tevoren proberen zij sponsoren te zoeken die hen 
willen betalen voor elk rondje dat zij lopen, of 
voor een afgesproken bedrag. Het geld dat op deze 
manier wordt verdiend door de kinderen, zal door 
school worden besteed aan de aanschaf van nieuw 
materiaal om buiten te spelen. Zowel voor het 
kleuterplein als voor het grote plein. 

 

VOOR NIEUW BUITENSPEL               
              MATERIAAL 

Traditiegetrouw sluiten we de spelletjes dag af met  
een heerlijke pannenkoekenlunch. Ook daarvoor 
doen wij weer, via de brief met het strookje,  een 
beroep op uw bakkunst. Ingrediënten worden 
uiteraard weer door school verstrekt.  

Schooltuintjes binnen school 

De kinderen van beide groepen 6 zijn sinds deze 
week druk in de weer met een soort “mobiele 
schooltuintjes” binnen school. 
Via Stad en Natuur hebben we ingeschreven op dit 
project. De komende zes weken zullen de kinderen 
les krijgen in het opkweken van plantjes en hoe ze 
verder te verzorgen. Later tijdens het project 
kunnen ze ook, na schooltijd, buiten aan de slag. 
Wij houden u op de hoogte van de vorderingen 
 
 

Wij wensen u een gezellig 
weekend. 
 


