
   
 

De Grote Dag 

Afgelopen woensdag hebben we voor het tweede jaar 

op rij De Grote Dag georganiseerd. 
De kinderen van de drie groepen 1/2  zijn op 
Samenspel- Midden bezig geweest met allerlei 
spelonderdelen. 
Voor de groepen 3 t/m 8  zijn de kinderen in drie 
rondes aan de slag gegaan op verschillend plaatsen 
op Samenspel-Midden, de Playground, de 
kinderboerderij en de sporthal. 
We hadden gelukkig heerlijk buitenspeelweer. 
Om 13.30 hebben we de dag afgesloten met een 
gezamenlijke afsluiting. Net als vorig jaar hebben we 
een heel erg leuke dag gehad. Voor foto’s wijzen wij 
u graag op onze Facebook pagina. 
 
Thema Water 
Natuurlijk hebben de kinderen er thuis al over 
verteld. Het eerste thema van dit jaar gaat over 
water. Na een gezamenlijke start in de klassen zijn 
de kinderen met hun onderzoeksvragen aan de slag 
gegaan en bereiden zij zich voor op een presentatie 
van alles wat zij gevonden en gemaakt hebben aan 
hun klasgenoten. 
 
Klassenvoorstellingen 
We gaan weer starten met de klassenvoorstellingen. 
Op 7 oktober zijn de groepen 1/2  en 3 van beide 
locaties aan de beurt. Via de weekbrief van de 
leerkrachten hoort u meer over de aanvangstijden. 
 
Kleuterplein op Midden bijna klaar 
De aanpassingen aan en vernieuwingen op het 
kleuterplein van  Midden zijn bijna klaar. De boom 
en de bankjes die juf Corinne heel graag wilde,  staan 
er.  
Onder het klimrek en de wip is kunstgras geplaatst 
en  er is een gewone bank van het grote plein 
overgezet naar het kleuterplein. De hoge struiken 
zijn weggehaald en er is nieuwe, lage beplanting 
gekomen. Rond de boom staan de vrolijk gekleurde, 
betonnen zitjes voor de kinderen.  
De bak rond de boom moet nog met mozaïek 
versierd worden, maar dat is iets voor de langere 
termijn. Daar willen we geen haastklus van maken. 
               Vrijdag 30 september zullen we het plein, 
een beetje officieel, openen in het bijzijn van de 
familie van juf Corinne. Het is  immers  vooral haar 
idee geweest om het zo op te knappen. 
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Wie maakt ons los?  Alles moet weg! 
Met ingang van dit schooljaar zijn wij op het 
Samenspel begonnen met een aantal nieuwe 
methodes. 
Zo is groep 3 begonnen met de nieuwe versie van 
Veilig Leren Lezen en zijn de groepen 4 t/m 8 met 
een nieuwe taalmethode (Taal Actief) gestart. 
Ook is de oude methode Engels voor de groepen 7 
en 8 vervangen door een nieuwe methode “Take it 
easy”, waar ook de groepen 5 en 6 nu mee werken. 
                  U zult op de ouderavond van as. 
donderdag 29 september kennis kunnen maken 
met al deze moderne methodes en hopelijk zult u 
het met ons eens zijn dat ze een enorme 
verbetering zijn t.o.v. de andere methodes. 
Nu willen wij de oude boeken niet zo maar in de 
oud-papierbak gooien. Hoewel gedateerd en hier 
en daar ook wat beschadigd, bevatten de boeken  
en werkschriften nog voldoende oefenstof om 
thuis met uw zoon of dochter wat te oefenen. 
                  Ook is er een hoeveelheid (lees)-
bibliotheekboeken die uit de collectie zijn gehaald 
om verschillende redenen, maar die nog uitstekend 
leesbaar zijn. 
Voorafgaand aan de ouderavond van as. donderdag 
zullen wij de boeken, lege werkschriften en andere 
materialen uitstallen in de middenruimte op 
Midden en de centrale ruimte beneden op Noord. 
                   U mag de boeken en materialen  komen 
bekijken en vervolgens meenemen wat u thuis 
denkt te kunnen gebruiken.  
U mag natuurlijk ook spullen voor de aankomende 
leerjaren van uw zoon of dochter meepakken.  
                  Alles op de tafels is gratis. Het enige dat 
wij van u vragen is, dat u zich beperkt tot één 
exemplaar van elke soort, zodat ook andere 
ouders, die wellicht wat later zijn dan u, hun slag 
kunnen slaan. U kunt dan  op uw gemak kijken of 
er iets van uw gading bij is.   
De leerkrachten zullen u desgevraagd antwoord 
kunnen geven over wat de bedoeling is van 
bepaalde materialen.  
De ouderavond begint om 18.30 uur, maar de   
deuren van beide locaties gaan om 18.00 uur 
open. Vergeet uw boodschappentas niet mee te 
nemen! 
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Ouder Cursus Opvoeden & Zo 
 
Vanwege succes en tevreden deelnemers  
organiseert de GGD/het OKE punt ook dit najaar 
weer de  opvoedcursus: Opvoeden en  
Zo. 
 
Voor wie? 
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders van 
kinderen in de basisschoolleeftijd.  Kinderen 
opvoeden is leuk, maar soms ook moeilijk. Iedere 
ouder heeft wel eens behoefte aan steun of advies.  
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? 
Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat zijn 
eigenlijk goede straffen. En hoe kun je ervoor zorgen 
dat je kind vaker leuk en aardig doet? Is het normaal 
dat ouders de hele dag voor politieagent moeten 
spelen? 
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen om 
oplossingen voor dergelijke vragen te vinden. Aan de 
hand van alledaagse opvoedingssituaties leert u 
vaardigheden om het opvoeden gemakkelijker te 
maken. De vaardigheden zijn gericht op een 
plezieriger contact tussen u en uw kind. Zo leert u 
hoe u goed gedrag van kinderen kunt stimuleren en 
hoe u ongewenst gedrag het beste kunt corrigeren. 
        Door het uitwisselen van ervaringen met andere 
ouders zult u bovendien merken dat u niet de enige 
ouder bent die zich soms onzeker voelt over de 
opvoeding. 
 
Inhoud Opvoeden & Zo 
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en is als 
volgt opgebouwd: 
Bijeenkomst 1: Aandacht geven en prijzen 
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen 
Bijeenkomst 3: Straffen 
Bijeenkomst 4: Negeren 
Bijeenkomst 5: Apart zetten  
Bijeenkomst 6: Alles op een rij 
 
Kosten: 
Dit is een door de gemeente Almere gesubsidieerde 
cursus en is daarom gratis. 

 
De cursus wordt op maandagavond gegeven. 
De cursus data zijn: 24 en 31 oktober, 7, 14, 21, 28 
november  
Tijd van 19.30-21.30 uur. 
 
De cursus wordt gegeven in het gebouw van de GGD, 
adres Boomgaardweg 4.  
Almere (Parkwijk). 
 
Voor meer informatie  over de cursussen en als u 
zich wilt opgeven,  kunt u bellen met de  

Oké- telefoon nr: 036-5357366  (elke werkdag 
bereikbaar van 9-16.30 uur)  
 
Logopediste op school 
As. dinsdag 27 september komt de logopediste op 
Noord. Mocht u vragen aan haar hebben, dan kunt u 
altijd bij haar terecht. Zij is er om 8.30 uur en u vindt 
haar bij de kleuterklas. 
 
Nieuws van juf Cheila 
In de zomervakantie heeft juf Cheila van locatie 
Noord, na een ongelukkige val, haar been gebroken. 
Het herstel neemt nog even tijd in beslag. Inmiddels 
heeft juf een stevig nieuw gips en is zij volop bezig 
met haar herstel. We hopen haar weer heel snel op 
Noord te mogen bgroeten. Zet ‘m op juf! 
 
Voorleeswedstrijd tijdens de Kinderboekenweek 
Op woensdag 12 oktober houden we weer op beide 
locaties de finales van de Voorleeswedstrijd op het 
Samenspel. 
De kinderen van de groepen 5 en 6 gaan lezen op 
Midden, terwijl de groepen 7 en 8 op Noord hun 
voorleeskunsten gaan laten horen. Vooraf kunnen 
kinderen in hun eigen klas aangeven met de 
wedstrijd mee te willen doen. Bij genoeg deelnemers 
worden er voorrondes in de klas gehouden om 2 
deelnemers per klas aan te wijzen. 
 
Bliksemstages weer van start. 
Volgende week woensdag gaan de groepen 8 van het 
Samenspel weer op Bliksemstage. Er worden weer 
vier bedrijven bezocht door onze leerlingen. 
Hopelijk is het weer net zo leerzaam als andere 
jaren.  Een week later zijn de groepen 7 aan de beurt. 
Eén bedrijf (voor groep 7 Noord) komt naar de 
school toe. Dat is een bedrijf dat zich bezig houdt 
met het psychisch welzijn van en training voor 
honden. Uiteraard brengen zij honden mee. 
 
Belangrijke data in september en oktober 
27 sept.     8.30 uur Logopediste op Samenspel-Nrd 
28 sept.     Bliksemstages groepen 8 
28 sept.     Start kinderpostzegelactielocatie Midden 
29 sept.     Boeken zoeken en meenemen op Noord  
                    en Midden  vanaf 18.00 uur.  
29 sept.     18.30 uur Ouderavond op Noord en  
                    Midden 
                    Aansluitend Ouderraad en Medezeggen- 
                    schapsraad vergadering. 
   5 okt.      Start Kinderboekenweek 
   5 okt.      Bliksemstage groepen 7 
   7 okt.      Klassenvoorstelling groepen 1/2 en 3 van               
                    Noord en Midden 
12 okt.      Finale Voorleeswedstrijd 
                    groepen 5/6 op Midden 
                    groepen 7/8 op Noord 
14 okt.      Start herfstvakantie om 14.15 uur 
 
Wij wensen iedereen een heerlijk weekend toe. 
                        Team Samenspel 
 



 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 


