
 

 

 

(Terug-)betaling  overblijf ’14-‘15 

De overblijf op het Samenspel ligt al een poosje achter 

ons, maar de financiële afwikkeling daarvan is nog niet 

helemaal voltooid. Er staat nog een aantal onbetaalde 

strippen(kaarten) open. Ouders om wie dat gaat 

ontvangen binnenkort een brief thuis, met daarin het 

verzoek tot betaling. 

Ook hebben er nog strippenkaarten die nog niet 

helemaal opgebruikt zijn en waar ouders dus recht 

hebben op terugbetaling. Wilt u in dit geval even 

contact opnemen met Adri op Noord of met Mo of Fred 

op Midden om het geld van  deze strippen terug te 

krijgen? 

 

                    
        

 

Voorleeswedstrijd gewonnen door Celina en 

Josephine 

Vlak voor de Herfstvakantie werd op het Samenspel de 

finale gehaouden van de Voorleeswedstrijd. Bij de 

groepen 5 en 6 wist Celina uit de groep 6 van juf Kelly 

de eerste plaats te halen. Er werd door de kinderen 

vreselijk goed voorgelezen en de punten lagen dan ook 

heel dicht bij elkaar. Nadat de jury de punten nog eens 

had geteld bleek Celina het te hebben gewonnen met het 

kleinst denkbare verschil nl. één punt.  

 

 
In de categorie groep 7 en 8 ging Josephine uit de 
groep 8 van  juf Enneke met de eer strijken. Zij mag 
zich nu een jaar lang voorleeskampioen van Het 
Samenspel noemen en zal ook mee gaan doen met de 
voorronde voor het Almeers Kampioenschap in het 
voorjaar. 
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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 4 december. Ten 

minste, als de betaling van de ouderbijdrage op 

tijd binnen is natuurlijk.  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.  Ook 

hier geldt dat de ouderbijdrage wel betaald moet 

zijn. 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.      

 

  

“Oh kom er eens kijken, wat 
ik in m’n schoentje vind.” 
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Cursus Opvoeden en Zo. 
Heeft u ook wel eens vragen over de opvoeding van uw 
kind?! 
Het OKE punt start, samen met de GGD, binnenkort 
weer met de opvoedcursus  “opvoeden en zo”  
Veel ouders hebben al met veel enthousiasme aan 
deze cursus mee gedaan. 
  
De cursus “Opvoeden En ZO” : 
Is  er voor alle ouders want kinderen opvoeden is leuk, 
maar vaak ook moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens 
behoefte aan steun of advies. 
Misschien heeft u allerlei vragen. Bijvoorbeeld: wat 
doe je als je kind niet luistert? Hoe kun je er voor 
zorgen dat je kind vaker leuk en aardig doet? Is het 
normaal dat ouders de hele dag politieagent moeten 
spelen? Wat zijn goede straffen? 
  
Onderwerpen als  
•             aandacht geven, 
•             belonen,  
•             verbieden,  
•             straffen, 
•             negeren en  
•             apart zetten komen uitgebreid aan de orde. 
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten. Er start een 
groep op de donderdagochtend. 
data:  5-11, 12-11, 19-11, 26-11, 3-12 en 10-12. 
Tijd: 9-11 uur. 
Locatie: GGD gebouw,  Boomgaard weg 4, Almere. 
ER ZIJN NOG ENKELE PLAATSEN BESCHIKBAAR 
(MAAR NIET VEEL MEER).            
  
De  cursus is gratis. Voor meer informatie, of om u in 
te schrijven, kunt u bellen naar de 
OKE telefoon : 036-5357366.  u kunt ook kijken op de 
OKE-site: www.oke-punt.nl 
  
 Jinte Fenne geboren 
Op 5 oktober jl. is Jinte Fenne geboren, de dochter 
van juf Sietske. Even voor de ouders van locatie 
Midden: Juf Sietske is de gymjuf van locatie Noord. 
Moeder en kind maken het uitstekend.     
             
               

  
 

Voorlichtingsavond VO 

De voorlichtingsavond voor het Voortgezet Onderwijs 

die voor gisteravond gepland stond, wordt in elk geval 2 

weken uitgesteld. Volgende week zijn de 15-

minutengesprekken dus dat wordt lastig. We wachten 

even af  of de docent van Echnaton  die de avond zou 

verzorgen, over twee weken beschikbaar is.  

 

 

Belangrijke data in november en december 

 

16-20 nov.   Week van de  15-minutengesprekken 

23 nov.         Inpakavond 

                     Lootjes trekken groepen 5 t/m 8 

3 dec.           Surprises groepen 5,6,7,en 8 op school 

4 dec.           Sint op school. Kinderen om 11.45 uur vrij 

17 dec.         Kerstdiner op school van 17.30 tot 18.45  
                     Kinderen vrij om 11.45 uur 
18 dec.            Start kerstvakantie om 11.45 uur. 
  4 jan. ’16      Eerste dag na de Kerstvakantie 

 

 

 

Een heel gezellig en 
spannend weekend 
iedereen. 
 
Morgen komt hij…….. 
 

 

http://www.oke-punt.nl/

