
Agenda   
 
4 september: leerlingen ’s middags vrij vanaf 
12.00 uur  
11 september: studiedag team. Leerlingen hele dag 
vrij.  
18 september: GROTE DAG. 
    

 

 
 
Fijn jullie weer te zien! 
 
De kop is er af. We zijn weer gestart. We zijn blij 
jullie allemaal weer terug te zien. De meesters en 
juffen hebben er weer zin in. We hebben veel blije 
gezichten van de kinderen gezien de afgelopen 
week, dus we gaan er met z’n allen weer een mooi 
jaar van maken.  
Op beide locaties zijn er veel nieuwe kinderen op 
school gekomen. We hopen dat jullie je snel thuis 
gaan voelen bij ons op school.  
Er zijn ook 3 nieuwe leerkrachten:  
Juf Angelique in groep 3 op Midden 
Juf Ellen in groep 8 op Noord 
Juf Marijn in groep 6 op Noord. 
Wij zijn blij met onze nieuwe collega’s en wensen 
ze veel plezier en succes op het Samenspel.  
 
De belangrijkste zaken die op korte termijn gaan 
spelen hebben we voor u in deze nieuwsbrief 
gezet. De Grote Dag (een dag vol met sport en 
groene, gezonde en culturele activiteiten) komt er 
nu snel aan: woensdag 18 september. Het 

programma is bijna rond en het belooft weer een 
superdag voor de kinderen te worden. Ook de  
Zeetuin sluit dit jaar weer aan.  We kunnen dit niet 
zonder uw hulp…. Meld u aan! 
Een brief om u aan te melden bij als hulpouder 
vindt u in de bijlage en heeft u zoon of dochter ook 
meegekregen op papier.  
 
Afwezigheid directie: 

Eerder deze week heeft u een brief ontvangen over 
de afwezigheid van de directie. We kunnen u 
berichten dat beiden herstellend zijn, maar dat het 
nog wel enige weken zal duren voor we ze weer 
terug kunnen zien op school.  
De intern begeleiders (juf Yvonne op Midden en 
juf Ria op Noord) nemen de taken zoveel als 
mogelijk waar. Ze krijgen daarbij hulp van het hele 
team.  
Ook het ASG bestuur is goed betrokken bij het 
vinden van oplossingen. 
Heeft u vragen? Stel ze ons! 
 
De ouderraad stuurt namens de ouders een 
beterschapskaart naar Ina en Paul.  
 

 

Dubbel baby-nieuws: 

Juf Kelly  (vorig schooljaar de juf van groep 7 
Midden) is bevallen van twee prachtige dochters:  
Liv en Joy. De meisjes waren wat te vroeg 
geboren, maar iedereen is nu thuis en het gaat met 
moeder en dochters goed. (en ook met papa)  
Ook voor juf Kelly wordt door de ouderraad, 
namens de ouders,  een cadeautje verzorgd.  
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Wij willen u aan het volgende helpen 
herinneren: 
 
Wij starten onze lessen direct om 8.30 uur: zorg 
dat de kinderen op tijd op school zijn! De deuren 
gaan om 8.20 uur open. 
 
Wilt u bij het ophalen van de kinderen buiten 
blijven wachten. (groep 1 en 2 Noord mogen 
binnen wachten in de hal) Het is storend voor de 
kinderen en de leerkrachten om de dag met de 
groep niet goed af te kunnen sluiten. Bij hoge 
uitzondering, bij slecht weer, kunt u in de hallen 
van de school wachten. 
 
Er geldt een algemeen verbod om rondom de 
school en op het plein te roken. Wij vinden het 
belangrijk dat de kinderen gedurende de schooltijd 
niet met rokende mensen geconfronteerd worden. 
 

 

 

Grote Dag: 18 September 2019 
 
 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor 
de grote dag 2019 die op woensdag 18 september 
zal plaatsvinden. Om deze dag tot een succes te 
maken hebben we natuurlijk veel ouderhulp 
nodig. Wilt u ons helpen laat dit dan weten aan de 
leerkracht van uw zoon of dochter.  
 

Social Schools: 

 

De school gaat werken met Social Schools. Veel 
scholen werken al met dit systeem en zowel ouders 
als school zijn er heel tevreden over. Juf Anita van 
de administratie is heel druk bezig geweest om 
alles voor de school in orde te maken zodat we 
ermee kunnen gaan werken.  Als het goed is heeft 
u een mail gekregen waarin u uitgenodigd wordt 
om een account aan te maken. Het is ook mogelijk 
om een app te downloaden. Via Social Schools kan 
iedereen heel gemakkelijk naar ouders berichten 
sturen. Per klas, per bouw of per school. Ook 
ouders kunnen heel gemakkelijk even een berichtje 
terugsturen naar de leerkracht of iemand anders 
van de school.  
De komende twee weken krijgt u de informatie via 
Social Schools en zullen we de informatie op 
papier meegeven. Daarna verwachten we dat alles 
goed werkt.  

Ook de planningen voor de oudercontacten zullen 
via Social Schools geregeld gaan worden. De 
leerkrachten geven in Social Schools aan wanneer 
zij beschikbaar zijn voor gesprekken en dan kunt u 
zelf aangeven wanneer het u het beste uitkomt. Het 
zal dit jaar niet meer mogelijk zijn om ’s avonds 
laat op de avond af te spreken. We gaan de 
afspraken voor de oudercontacten verspreiden over 
een hele week, waarbij we één avond ‘open’ zijn 
tot half 7.  

 

Rooster vrije dagen 2019-2020 / Schoolgids 

Nog even voor de zekerheid een overzicht van de 
vrije dagen voor het komend schooljaar.  

Aan de nieuwe versie van de schoolgids wordt 
gewerkt. Nieuwe leerlingen krijgen hem mee. U 
kunt de schoolgids ook terug vinden op de website.  

Woensdag 4 
september 

Administratiemiddag 
team 

Alle 
leerlingen 
zijn om 12 
uur vrij 

Woensdag 11 
september 

Studiedag team Alle 
leerlingen 
zijn de hele 
dag vrij 



Vrijdag 27 
september 

Administratie middag 
dag team 

Alle 
leerlingen 
zijn vanaf 12 
uur vrij 

Woensdag  9 
oktober 

Administratiedag team Alle 
leerlingen 
zijn om 12 
uur vrij 

Vrijdag 18 
oktober 

Administratiedag team Alle 
leerlingen 
zijn de hele 
dag vrij 

21 oktober t/m 
25 oktober 

Herfstvakantie School 
gesloten 

Vrijdag 29 
november 

Studiedag team Alle 
leerlingen 
zijn de hele 
dag vrij 

Donderdag 5 
december 

Sinterklaasfeest Alle 
leerlingen 
zijn om 12 
uur vrij 

Vrijdag 20 
december 

Administratiemiddag 
team 

Alle 
leerlingen 
zijn om 12 
uur vrij 

23 december 
2019 t/m 3 
januari 2020 

Kerstvakantie School 
gesloten 

6 januari Administratiedag team Alle 
leerlingen 
zijn de hele 
dag vrij 

Vrijdag 7 
februari 

Administratie en 
rapporten 
tijdleerkrachten 

Alle 
leerlingen 
zijn de hele 
dag vrij 

17 februari t/m 
21 februari 

Voorjaarsvakantie School 
gesloten 

Vrijdag 13 
maart 

Studiedag team Alle 
leerlingen 
zijn de hele 
dag vrij 

Vrijdag 10 april 
t/m 
maandag13 
april 

Paasvakantie School 
gesloten 

Maandag 27 
april t/m Vrijdag 
8 mei 

Meivakantie School 
gesloten 

Donderdag 21 
mei t/m vrijdag 
22 mei  

Hemelvaart vakantie  School 
gesloten 

Maandag 25 
mei 

Studiedag team en 
Suikerfeest 

Alle 
leerlingen 
zijn de hele 
dag vrij. 

Maandag 1 
juni  

Pinkstervakantie School 
gesloten 

Dinsdag 2 juni Studiedag Alle 
leerlingen 
zijn de hele 
dag vrij 

Dinsdag 16 juni Administratiedag en 
rapporten maken team 

Alle 
leerlingen 

zijn de hele 
dag vrij 

Vrijdag 3 juli Afrondingsdag team Alle 
leerlingen 
zijn vanaf 12 
uur vrij 

Maandag 6 juli 
t/m 14 
augustus 2020 

Zomervakantie School 
gesloten 

 

N.B. 
Indien de marge uren voor de kinderen het toe 
laat zullen de kinderen de laatste schooldag de 
hele dag vrij zijn. U hoort dat na de meivakantie 
van ons. 
 
Bibliotheekouder(s) gezocht voor locatie Noord. 

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar 
ouders die willen helpen bij de uitleen van de 
bibliotheekboeken op locatie Noord. Mocht u 
interesse hebben wilt u zich dan melden bij juf 
Marian van groep 7 N?  
Op Midden hebben we zo veel hulpouders, dat de 
bibliotheek elke ochtend open is. Het zou 
fantastisch zijn als we dat ook voor locatie Noord 
kunnen bereiken.  

                

 
 

 
 
 
We wensen iedereen een heel goed  
en mooi schooljaar toe! 
 
Team Samenspel  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


