
 

 

 

De grote Dag 

Op 9 september  hebben we voor het eerst de sport- en 

cultuurdag van de Brede School Stedenwijk beleefd. 

Een enorme organisatie vooraf, maar terugkijkend is het 

„t allemaal dubbel en dwars waard geweest. Gelukkig 

zat ook het weer mee en konden de kinderen volop 

genieten van de buitenactiviteiten die waren 

georganiseerd. 

De sponsorloop aan het begin van de dag heeft een  

opbrengst van bijna € 2100,- opgeleverd. Daarmee, en 

met het geld dat is verdiend tijdens de 

projecttentoonstelling van vorig jaar op Midden ( weet 

u nog wel, al die lekkere hapjes??),  kunnen we dan 

eindelijk de fel begeerde school sporttenues kopen en 

voor de kleuters de schoolshirtjes die zij op de 

schooluitjes kunnen dragen. Wellicht blijft er nog wat 

over voor een mooie nieuwe vlag. Kunnen we tijdens de 

avondvierdaagse allemaal achter de vlag aan. 

Alle sponsoren willen wij via deze Samenspraak 

natuurlijk heel hartelijk dank zeggen voor hun bijdrage. 

 

Groepen 7 en 8 Groen en Gezond Verbinding op de 

Playground 

In het verlengde van de grote sport-en cultuurdag zijn 

de groepen 7 en 8 van Noord en Midden op 10 

september op de Playground ook nog even sportief 

bezig geweest voor het project Groen en Gezond 

Verbinding waaraan 6 basisscholen( waaronder het 

Samenspel) meedoen. 

De kinderen zijn ongeveer een uur bezig geweest met 

een aantal spellen en hebben zich daarbij leuk vermaakt. 

Ook deze dag hielp het weer natuurlijk gezellig mee.  

 

Juf Wendy ziek 

U heeft op Midden ongetwijfeld gemerkt dat juf 

Wendy, de Ib-er van Midden, al een tijdje ontbreekt. Zij 

is ziek en het ziet er naar uit dat dit nog wel even  kan 

gaan duren. Voor haar natuurlijk heel erg vervelend en 

vanuit hier willen wij haar  het allerbeste wensen voor 

een spoedig herstel. 

De gevolgen voor Midden zijn ingrijpend. Een school 

kan niet zonder Ib-er, net zoals een klas niet zonder 

leerkracht kan. Daarvoor hebben we, voor zowel Noord 

als Midden enige verschuivingen toe moeten passen. 

Deze worden op de volgende bladzijde  uiteengezet. 
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Hoofdluis op Midden 

Op locatie Midden hebben we de afgelopen weken al 

weer een paar gevalletjes hoofdluis gehad. Wilt u uw 

kind weer regelmatig controleren en het aan de 

leerkracht doorgeven als uw kind besmet is? 

Alleen bij snel ingrijpen kunnen we erger voorkomen. 

Vaak na een vakantie steekt het probleem weer de kop 

op. Dus ook graag na de herfstvakantie extra alert 

blijven.  

                       
 

Betaling Ouderbijdrage/ Sinterklaas 

De voorbereidingen voor het grote feest van 5 

december zijn al in volle gang.  De brief met de 

uitnodiging aan Sinterklaas om op 5 december bij ons 

te komen is al een poosje de deur uit. We hebben zelfs 

al bericht terug. Hij zit misschien al op de boot. 

Om alles op tijd  rond te krijgen vraagt de ouderraad u 

dringend zo snel mogelijk uw ouderbijdrage te 

betalen.  

Het feest  wordt  betaald met uw bijdrage. De 

kinderen van 1 t/m 4 krijgen van de OR hun 

schoenpresentje en het cadeau op 5 december. De 

kinderen van de bovenbouw (gr. 5 t/m 8) krijgen ook 

een aardigheidje voor de schoen en krijgen natuurlijk 

het bedrag voor hun surprise weer vergoed van de 

Ouderraad. Ten minste, als de betaling van de 

ouderbijdrage op tijd binnen is natuurlijk.  Kent u het 

rekeningnummer en de bedragen nog? 

1
e
 kind  € 27,50 

2
e
 kind  € 20,- 

3
e
 kind  € 15,- op rekeningnummer: 

NL09INGB0005435156  t.n.v Ouderraad  het 

Samenspel, onder vermelding van voor- en 

achternaam van uw kind(eren) en het/ de  

groepsnummer(s) (1/2 a, 1/2 b,  3,4,5,6,7 of 8 en 

welke locatie uw kind zit, Noord of Midden.         
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Ouderraad op school voor betaling OR bijdrage. 

Op locatie Midden zal Sandra van de OR op 

woensdagochtend en vrijdagochtend van 8.30 tot 

8.45uur aanwezig zal zijn om contante betalingen van 

de OR-bijdrage in ontvangst te nemen. 

Op Noord zal Debbie dit doen op dinsdag- en 

vrijdagochtend van 8.30 tot 8.45 uur. 

 

Combinatiegroepen uit elkaar 

Omdat er voor de school extra financiële ondersteuning 

vanuit het Bestuur komt  om de druk op de 

combinatiegroepen te verlichten en omdat op Midden  

de IB taken van juf Wendy  moeten worden 

waargenomen hebben we besloten te schuiven met 

verschillende groepen. 

 

Eerst even de situatie op Noord: 

De twee combinatiegroepen 5/6 en 6/7 zijn  uit elkaar. 

1.  groep 7 gaat verder met juf Marga 

2.  groep 6 zit in z‟n geheel bij juf Marian A. 

3.  De kinderen uit groep 5 bij juf Marian A.  ,            

     verhuisden naar locatie Midden en zijn  

     samengevoegd met de kinderen uit groep 5      

     Midden. Dat is nu een grote groep 5,  maar  dat   

     is veruit te verkiezen boven de combinatie 5/6  

     waarin de kinderen zaten. Er is voor de    

     kinderen veel meer rust als er niet steeds een  

     instructie bezig is voor henzelf of voor de andere  

     groep in het lokaal.  Voor de kinderen van  Noord  

     was het best even wennen, maar ze hebben  

     het inmiddels heel best naar hun zin. Vanaf        

     afgelopen  maandag zitten zijal in hun nieuwe klas  

     op Midden. 

      

En dan de situatie op Midden 

Vanaf deze week heeft  juf Anouk  dus de kinderen van 

groep 5 Noord en Midden onder haar hoede.  Dan 

hebben we op Midden dus weer een gewone 3, 4 en 5 

         Juf Rita neemt dan tijdelijk het werk van juf 

Wendy waar, tot deze weer terugkomt. Op het moment 

dat dat gebeurt, zal juf Rita haar plaats in groep 4 weer 

innemen. Voor juf Rita is een nieuwe leerkracht 

gekomen, juf Louise, die zo lang als nodig is, haar 

plaats zal innemen. 

Welkom juf Louise, we hopen dat je een fijne tijd bij 

ons zult hebben. 

 

Bliksemstages voor de groepen 8 

Afgelopen woensdag zijn de groepen 8 weer op 

bliksemstage geweest. De groep 8 van Midden is naar 

de brandweer en naar de ambulancedienst geweest.  

Groep 8 van Noord heeft het politiebureau en een 

garagebedrijf in Almere Haven bezocht. 

Het was voor beide groepen weer een uiterst leerzame 

ochtend, met een beetje theorie en een hoop 

praktijkopdrachten. 

Volgende week zijn de groepen 7 aan de beurt om  

kennis te maken met het werken in de grote 

mensenwereld. Voor het eerst dat ook de groepen 7 van 

beide locaties mee kunnen doen. Spannend voor de 

kinderen. 

Aanstaande maandag 5 oktober studiedag 

Aanstaande maandag hebben alle leerkrachten van de 

ASG weer een studiedag op de “Dag van de 

Leerkracht”.  Als u in de stad bent zult u waarschijnlijk 

heel veel juffen en meesters zien lopen die van de ene 

lezing naar de andere gaan , of die van workshop naar 

workshop vliegen. Al deze activiteiten zijn door de hele 

stad verspreid, dus zullen ze allemaal wel een gehaaste 

indruk wekken.   

Kinderboekenweek 2015 

Het thema van de Kinderboekenweek 2015 is dit jaar 

“Raar maar waar”.  Behalve aan de ( soms wel heel 

rare) kinderboeken zullen, we dit keer ook aandacht 

besteden aan proefjes en uitvindingen waar je soms heel 

raar van opkijkt. 

Verder is er natuurlijk ook het vaste onderdeel van de 

Voorleeswedstrijd voor de kinderen uit de groepen 5 

t/m 8.  

 In twee categorieën zal er worden gestreden om de titel 

“Voorleeskampioen van het Samenspel”. De finalisten 

van de groepen 5 en 6 van beide locaties strijden tegen 

elkaar  net als die uit de groepen 7 en 8. De winnaar van 

de groepen 7 en 8 mag ook meedoen aan de voor-

selectie voor het Almeers Voorleeskampioenschap. 

 

                 
 

Belangrijke data in oktober en november 

5   okt.          Studiedag.  Alle  

            kinderen vrij. 

7   okt.          Bliksemstage groepen 7 

8   okt.          Opening Kinderboekenweek 

15 okt.          Finale voorleeswedstrijd. 

                     9.00 uur  groepen 5 en 6 op Midden 

                     11.00 uur groepen 7 en 8 op Noord 

19-23 okt.    HERFSTVAKANTIE 

30 okt.          Studiedag.  Alle kinderen vrij. 

  6 nov.         Leerlingen vrij vanaf 11.45 uur 

16-20 nov.    Week van de  10-minutengesprekken 
 
 

Laat nu de herfst maar komen!!!!!       

  

Prettig weekend  iedereen en tot 

volgende week dinsdag 6 

oktober !!!!! 
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