
 
Agenda   
 
21 t/m 25  oktober:  HERFSTVAKANTIE 

4 t/m 8 november:  week van de 
oudergesprekken.  

6 november: Mogelijke stakingsdag.  
25 november:  Bijeenkomst VVE thuis, 

locatie Noord 
25 november:  inpakavond Sinterklaas 

voor de ouders van de 
leerlingen uit de groepen 

1,2,3 en 4.  
29 november:  Studiedag. Alle leerlingen 

zijn vrij. 
 
 
U ontvangt bij deze Samenspraak 3 bijlages: 

- een folder van de GGD met informatie 

over de PGO onderzoeken voor de 

leerlingen van groep 2 en groep 7. 

- een brief van het bestuur met betrekking 

tot de mogelijke staking voor het 

onderwijs op 6 november.  

- een brief van onze clusterdirecteur, 

Karlien Wegman over de terugkeer van 

onze directie na de herfstvakantie.  

 

 
 
 

 

Afwezigheid directie wordt aanwezigheid 
directie:  
 

We hebben goed nieuws te melden.  
Mogelijk heeft u Meester Paul en juf Ina al even 
rond zien lopen op school in de afgelopen 2 

weken. Het gaat met hun allebei een stuk beter 
en na de herfstvakantie zullen ze weer gaan 
starten met hun werkzaamheden.  

 

 
 
Misschien nog niet direct hele dagen, maar het 
gaat in ieder geval de goede kant op.  

 
 
 
 

 
 
Ouderbijdrage ’19- ‘20 
 
1e kind  € 27,50 
2e kind  € 20,00 

3e kind  € 15,00 
4e en meer       gratis 
 
Veel ouders hebben de ouderbijdrage al betaald. 
We willen u hiervoor hartelijk bedanken.  
Mocht u er nog niet aan toe zijn gekomen en het 
wel willen betalen wilt u dan alsnog het bedrag 

overmaken of contant geven aan meester Mo of 

meester Aziz.  
Hoe meer ouders betalen hoe meer we voor de 
kinderen kunnen doen.  
 
 

Staking 6 november: 

De bonden hebben opgeroepen tot een landelijke 

staking op woensdag 6 november. Na de 

herfstvakantie weten we hoeveel leerkrachten 

mee gaan doen met de staking. Na de vakantie 

zullen we u snel mogelijk hierover informeren. U 

moet er rekening mee houden dat de school op 

woensdag 6 november gesloten zal zijn.   
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Social Schools/ oudergesprekken:  

 

 

Bijna alle ouders hebben hun social schools 

account geactiveerd. Als het u nog niet gelukt is 

kom dan even naar school. We gaan u dan 

proberen te helpen.  

Van 4 tot en met 8 november worden de 

oudergesprekken gehouden. U kunt na de 

vakantie in Social Schools zelf aangeven wanneer 

u voor een gesprekje naar school wil komen.  

 
 
 
 
 
 

 

 
Voorleeswedstrijd Kinderboekenweek.  
 
In alle klassen is aandacht besteed aan de 
kinderboekenweek. In de groepen 5, 6, 7 en 8 is 
er druk geoefend met zo goed en leuk mogelijk 
voorlezen voor de voorrondes in de klassen. Ook 

werd er in iedere klas bepaald wie er geschikt 
was om in de jury te gaan zitten.  
 
De beste lezers uit de klassen mochten het tegen 

elkaar opnemen tijdens de voorleeswedstrijd op 
17 oktober.  De jury had een moeilijke taak maar 
er zijn 2 goede winnaars uitgekomen. Dit jaar 

allebei van locatie Midden. Uit groep 6: Deshaun 
Goudmijn en uit groep 8: Leyla Cacciapuoti. Van 
harte gefeliciteerd. Als prijs hebben ze allebei 
van school een boek gekregen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Op tijd op school komen is heel belangrijk: 

 
(we kunnen het helaas nog steeds niet uit de 
Samenspraak halen)  
 
 
 
 

  

 
 
Er zijn helaas nog steeds kinderen die te laat op 

school komen. Het zijn ook vaak dezelfde 
kinderen. Na de herfstvakantie zullen we de 
ouders en de kinderen die regelmatig te laat 
komen persoonlijk een brief meegeven.  
 
Zoals we al eerder schreven. Het is voor de rust 

van de school erg belangrijk dat we op tijd 

kunnen beginnen. Maar nog belangrijker is dat 
uw zoon of dochter de start van de dag mist. Die 
tijd wordt vaak gebruikt om even iets te vertellen 
aan de klas door een  klasgenoot of door de 
leerkracht.   
Bijzonderheden van de dag worden besproken of 

andere belangrijke zaken komen even aan de 
orde. Dit zijn belangrijke momenten voor 
iedereen in de klas. Het is niet fijn voor uw kind 
als hij of zij dit vaak mist.  
 

 
 

Maar nu is het herfstvakantie en is het tijd om 
daarvan te gaan genieten. We zien elkaar weer 
op maandag 28 oktober.  
 
 

 

Team Samenspel 
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