
Agenda   
 
18 september:  GROTE DAG. 
27 september: leerlingen ’s middags vrij vanaf 

12.00 uur  
9 oktober:  leerlingen ’s middags vrij vanaf 

12.00 uur 
18 oktober:  leerlingen zijn de hele dag vrij.  
 

 
21 t/m 25  oktober: HERFSTVAKANTIE 
 
    

 
 

 
 
 
De school is goed gestart ! 
 
De tweede Samenspraak van dit schooljaar. Dat 
betekent dat de school al weer 3 weken in bedrijf 
is. De sfeer is op beide locaties goed. Alle 
kinderen en meesters en juffen zijn hard aan het 
werk.  
Er staat ook al iets heel leuks te gebeuren volgende 
week: DE GROTE DAG. 
 
 
 

 
 

Grote Dag: 18 September 2019 
 
De Grote Dag is een dag vol met sport en groene, 
gezonde en culturele activiteiten. 
De kinderen hebben deze week mogen kiezen 
welke workshops ze willen gaan volgen en de 
organisatie van de dag is rond. We verwachten dat 
het weer een hele leuke dag gaat worden.  
 
WILT U ONS KOMEN HELPEN OP DE GROTE 
DAG. HEEL GRAAG. VUL HET BRIEFJE IN OF 
VERTEL HET DE LEERKRACHT.  
 
 
Afwezigheid directie: 

Het bestuur heeft aan de ouders een brief 
geschreven over de afwezigheid van de directie. U 
vindt deze brief ook in Social Schools. Hierin staat 
onder andere:  
De directie van de school is nog afwezig. Tot aan 
de herfstvakantie verwachten we beiden nog niet 
terug. De directietaken worden waargenomen door 
juf Yvonne en juf Ria. Om hen te helpen bij hun 
taken komt een ervaren IB-er van Passend 
Onderwijs hen de komende tijd helpen.  
 
Heeft u vragen? Stel ze ons! 
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Wij willen u aan het volgende helpen 
herinneren: 
 
 
Wij merken dat veel ouders erg hun best doen om 
ervoor te zorgen dat hun kinderen op tijd op school 
zijn, maar er zijn nog teveel kinderen die te laat 
komen. 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 
 

 

 

 

Social Schools: 

 

U krijgt alle informatie vanuit school vanaf dit 
schooljaar via Social Schools. Nog niet alle ouders 
hebben hun account geactiveerd. Deze ouders 
hebben  deze week een brief gekregen met 
nogmaals de informatie om een account te maken. 
Als het u niet lukt kom dan even naar school. Op 
maandag en vrijdag op locatie Noord en op 
dinsdag op donderdag op Midden is juf Anita 
aanwezig om u te helpen.   

 

 

 

 

Ouderbijdrage ’19- ‘20 
 
Aan het begin van ieder schooljaar vragen wij u 
om de vrijwillige ouderbijdrage 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  
 
 
 
   

 
 


