
 

 

 

 

We zijn weer begonnen 

Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie gehad. 

Jammer genoeg  zit het  er weer op. 

Maandag ging de wekker weer en moesten we allemaal 

vroeg opstaan.  Dat viel niet mee kunnen wij u zeggen.  

Net als elk jaar zijn we er weer klaar voor om er een zo 

mogelijk nog leuker jaar van te maken dan het vorige. 

We wensen alle ouders en kinderen weer een super 

gezellig schooljaar toe, waarin weer veel wordt geleerd 

en we weer veel plezier met eolkaar zullen hebben. 

Locatieruil 

Juf Kelly en juf Rita hebben hun plek op Noord geruild 

met juf Marga, juf Marian D. en juf Marian A. Dat was 

voor allemaal wel even wennen natuurlijk, maar na een 

week is iedereen wel weer aan zijn nieuwe klas en 

locatie gewend.  

Nog even over het continurooster: 

 

 De schooldag van de kinderen duurt van 8.30 

tot 14.00 uur. De week bestaat uit vijf gelijke 

schooldagen, dus ook de woensdag duurt tot 

14.00 uur.  

 Rond 10 uur eten en drinken de kinderen het 

gebruikelijke 10-uurtje. Dit moet  een klein 

tussendoortje zijn, bijv. fruit, of een 

boterhammetje en iets te drinken. Zij spelen 

daarna gewoon buiten met een leerkracht. 

Soms hun eigen leerkracht, soms een andere. 

Dit hangt van de pauzeregeling voor de 

leerkrachten af. 

 Rond 12 uur gaan de kinderen eten in de klas, 

samen met hun eigen leerkracht. Vervolgens 

gaan zij een half uur buiten spelen o.l.v. 

leerkrachten. Ook hier hoeft dit niet perse hun 

eigen leerkracht te zijn. 

 Voor het eten, drinken en buiten spelen rond 

12 uur staat drie kwartier  ingeroosterd. Een 

kwartier eten en een half uur buiten spelen. De 

klassen gaan in drie rondes buiten spelen.  
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De drukte op het schoolplein blijft zodoende te 

overzien. 

 

Het eten op school 

 De kinderen eten tussen de middag brood en 

drinken (school-)melk of zelf meegebracht 

drinken. Geen koolzuurhoudende frisdranken 

zoals cola of sinas, seven-up  of 

energydrankjes natuurlijk. 

 Tussen de middag is er, na het eten, de 

gelegenheid voor kinderen om hun tanden te 

poetsen.  

 Er mag tussen de middag door de kinderen 

alleen brood met beleg gegeten worden, 

tenzij er in overleg met de ouders ( bijv. 

i.v.m. een bepaald dieet) iets anders nodig is. 

 Gevulde croissants, frikandelbroodjes, 

noodles, cake, koek of andere lekkernijen 

mogen niet gegeten worden. Ze zijn te vet, te 

zoet of te zout  en dus ongezond.  

 Na het eten mogen de kinderen niet snoepen. 

 Er is geen gelegenheid voor de kinderen 

om eten op te warmen in de keuken. 

 Natuurlijk mogen de kinderen wel fruit 

meenemen bij de boterham. 

 Het is, zeker voor de jongere kinderen, erg 

handig en verstandig om twee (brood-) 

trommeltjes mee te nemen naar school. Eén 

voor het 10-uurtje en één voor de lunch.  

 Het tien-uurtje moet echt alleen een klein 

tussendoortje zijn. Een stukje fruit, een 

boterhammetje en wat te drinken. De school 

schrijft zich ook weer in voor het programma 

schoolfruit. Als dit wordt toegekend, krijgen 

de kinderen dus gedurende een half jaar weer 

fruit. 

 

We hopen op uw begrip als het gaat om de inhoud van 

de broodtrommeltjes. We gaan voor gezond en lekker, 

en  willen geen jaloezie of strijd in de klas als het gaat 

om wat er gegeten wordt.  
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Vakantie- en vrije dagenrooster van het Samenspel    

                                 2015-2016  

 

In onderstaand rooster vindt u ook een aantal dagen 

waarop de kinderen tot 11.45 uur op school zitten en 

vervolgens de rest van de dag vrij zijn. 

De eerste is al snel, nl. volgende week vrijdag 28 aug. 

Maandag 31 aug. hebben we een studiedag, dus de 

kinderen hebben  dan een lekker lang weekend. 

 

28 augustus   kinderen vrij om 11.45 uur 
31 augustus studiedag. Kinderen hele dag vrij. 

5 oktober              studiedag. Kinderen hele dag vrij. 

19 -23 oktober               herfstvakantie 

30 oktober           studiedag. Kinderen hele dag vrij. 

6 november kinderen vrij om 11.45 uur 

4 december  kinderen vrij om 11.45 uur 

18 december  kinderen vrij om 11.45 uur 

21-12- ‘15 t/m  1-1-’16    kerstvakantie 

13  januari kinderen vrij om 11.45 uur 

1 februari studiedag. Kinderen hele dag vrij. 

29-02  t/m 4- 03              voorjaarsvakantie 

11 maart   studiedag . Kinderen hele dag vrij. 

25- 03 t/m 29-03 Goede Vrijdag en 2
e
 Paasdag  

25-04 t/m   06-05             meivakantie   

16 + 17 mei                      pinkstervakantie 

3 juni                    kinderen vrij om 11.45 uur 

17  juni   studiedag. Kinderen hele dag vrij 

15 juli   vrij om 11.45 en begin van de  

                                         zomervakantie 2016 

                           (tot  28  augustus 2016) 
 

Jeugdbladen en toetsenbordcursussen 

 

Aan het begin van elk schooljaar kunnen de kinderen 

zich abonneren op jeugdtijdschriften. Deze week 

krijgen de kinderen een pakket brochures mee. Hebt u 

interesse, vul dan de aanmeldingsstrookjes in en lever 

ze in bij de leerkracht van uw kind.  

Ook zijn er weer aanbiedingen  om goed met het 

toetsenbord van de computer om te leren gaan, ofwel 

zoals we het vroeger noemden: de typcursus. Onze 

conciërges zullen de aanmeldingen verzamelen en 

versturen.    

 

Gymkleding en gymschoenen. 
Het is voor uw kind prettig om te gymmen met eigen 

gymkleren en een paar goede gymschoenen aan. Vooral 

die schoenen zijn erg belangrijk om blessures aan tenen 

en voeten te voorkomen. Bovendien is het ook een stuk 

hygiënischer. Na de gym krijgen de kinderen de 

gelegenheid zich op te frissen. Geeft u een handdoek 

mee? 

 
Algemene ouderavond 27 augustus 

Op 27 augustus kunt u in de klas (sen) van uw kind(eren) 

terecht om  te horen wat er dit jaar zoal staat te gebeuren, 

met welke methodes wij werken enz. enz. U zult dit keer 

niet door de juf of meester worden rondgeleid, maar door 

uw eigen kind. Ten minste, dat geldt voor de kinderen uit 

de groepen 4 t/m 8. In de groepen 1/2  en 3 zijn het de 

juffen die u wegwijs zullen maken. Uiteraard zijn de 

leerkrachten 4 t/m 8 wel in de klas en kunt u uw vragen 

ook aan hen stellen. 

U krijgt hierover een uitgebreide mail van de leerkrachten 

De   (digitale) weekbrief 
 
Elke vrijdag komt de weekbrief naar digitaal naar u toe. 
Heeft u geen e-mail, dan komt de brief nog gewoon op 
papier in een mapje met uw kind mee. Wellicht deze week 
ook omdat de verzendlijsten nog niet helemaal compleet 
zijn. 
In deze brief staan belangrijke mededelingen vanuit de 
klas. Het is de bedoeling dat u deze brief, na het lezen, van 
een commentaartje voorziet. Bijv. een opmerking over het 
weekend, een sportprestatie van uw kind, een logeerpartij, 
een verjaardag of iets anders gezelligs. Dit kan uiteraard 
gewoon digitaal. Hierdoor zien wij ook dat de brief is 
gelezen. 
De juf of meester kan hier dan tijdens de kring op 
maandag op ingaan, of op reageren in een persoonlijk 
woordje als het niet in de kring besproken kan worden. 
Voor uw kind is het prettig te weten dat school en thuis 
met elkaar communiceren. Ook de “Samenspraak” en 
andere brieven van school zijn vaak bijgesloten bij de 
weekbrief in dezelfde mail. 
Natuurlijk komen er nog wel brieven op papier naar u toe, 
maar op deze manier hopen we toch het papierverbruik 
van de school terug te kunnen dringen. 
 

Belangrijke data in augustus en september 

 

27 augustus          1
e
 algemene ouderavond 

                             Kennis maken met de  nieuwe  

                             leerkracht en klas van uw kind 

28 augustus    kinderen vrij om 11.45 uur 

31 augustus  studiedag. Kinderen hele dag vrij. 

  9 september        sport- en cultuurdag Brede School 

                             Stedenwijk. 

 

Een heel fijn en 

zonnig weekend 

toegewenst. 



  
 
 
 


