
 
Agenda   
 
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. 

5 december:  Sinterklaasviering. Alle 

leerlingen zijn om 12 uur 
vrij.  

9 december:  Bijeenkomst VVE thuis, 
locatie Noord, 

19 december:  Kerstdiner 
20 december:  Begin van de 

kerstvakantie. Leerlingen 

zijn om 12 uur vrij.  

6 januari:  Leerlingen zijn vrij.  
7 januari:  Iedereen weer op school.  
 
 
 

 

Aanwezigheid meester Paul en juf Ina. 
 
Meester Paul en juf Ina zijn allebei weer 

begonnen op school. Ze zijn beiden weer blij dat 
ze weer op school zijn. (en wij natuurlijk ook)  
Meester Paul is op maandag op de Zeetuin, op 
woensdag op Samenspel-Midden en op vrijdag op 
Samenspel-Noord aan het werk. 
Juf Ina is op maandag op Samenspel-Noord en 
op dinsdag, donderdag en vrijdag op Samenspel-

Midden. 
Ze zijn nog niet helemaal volledig aan het werk. 
Juf Yvonne en juf Ria blijven hun nog 
ondersteunen.  
U zult begrijpen dat dit globale afspraken zijn. 

Iedere dag zijn er andere afspraken of 

gebeurtenissen die het nodig maken om toch die 
dag naar een andere locatie te moeten gaan  

 
 
 
 

 

 
 

 
Sinterklaasactiviteiten op het Samenspel:  
 

- Zaterdag 16 november komt Sinterklaas 

weer aan in Nederland. De jongste 

kinderen volgen het Sinterklaasjournaal 

alweer op school.  

- Maandag 18 november worden de 

scholen versierd door ouders van de 

ouderraad.  

- Vrijdag 22 november trekken de 

leerlingen uit de bovenbouw lootjes. Zij 

kopen een cadeautje van 5 euro voor de 

leerling uit hun klas die ze getrokken 

hebben en maken een gedicht (maar dit 

mag ook een verhaaltje zijn of een leuk 

briefje en een surprise bij het cadeautje 

voor het Sinterklaasfeest op 5 december.  

Als u de ouderbijdrage heeft betaald 

krijgt uw kind op school de 5 euro voor 

het cadeautje van de ouderraad 

- Maandag 25 november: inpakavond voor 

de groepen 1/4, van 18.30 uur tot 

19.30 uur.  

- Woensdag 27 november mogen de 

kinderen van de hele school hun schoen 

zetten.  

- Donderdag 5 december is het 

Sinterklaasfeest op school. De leerlingen 

zijn die dag om 12 uur vrij.  
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Maandag 25 november. 
Inpakavond voor de groepen 1 t/m 4 op het 
Samenspel. Tijd: 18.30 tot 19.30 uur 
 
Op 25 november hopen we dat alle ouders van 

de groepen 1 t/m 4 op school komen om een 

cadeautje uit te zoeken voor hun kind (dit 
cadeautje is gekocht door de ouderraad) en voor 
hun kind een surprise te maken. De surprises 
worden tentoongesteld in de middenruimte van 
de scholen en de volgende ochtend zien de 
kinderen dan alle cadeautjes staan.  

 
Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling 
dat ouders zelf een cadeautje kopen voor hun 
kind.   
 
De leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 zijn ook 
allemaal op school. Verder zorgen wij voor wat 

lekkers en voor wat te drinken, zodat het een 
gezellige avond wordt.  

 
We rekenen op uw komst want we willen dat  
alle kinderen de volgende ochtend verrast 
worden met de cadeautjes die klaar staan voor 

het Sinterklaasfeest op 5 december.   
 
 
 

 
 
Ouderbijdrage ’19- ‘20 
 
1e kind  € 27,50 
2e kind  € 20,00 
3e kind  € 15,00 

4e en meer       gratis 
 
Tijdens de laatste oudergesprekken hebben de 
leerkrachten u namens de ouderraad gevraagd 
om de ouderbijdrage, als u die nog niet betaald 
had, alsnog te betalen. Bijna alle ouders gaven 
aan dat ze dit nog zouden doen. Als u er nog niet 

aan gedacht heeft wilt u dit dan alsnog doen. 

Hartelijk dank hiervoor.  
 
U kunt ook contant betalen bij meester Mo of 
meester Aziz.  

Op tijd op school komen is heel belangrijk: 
 

Het gaat echt steeds beter! 
(maar, we kunnen het  nog 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.  
 
Waarom blijven we hierop hameren: 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.  
 
 

 

Wij wensen u een:  

 

Fijn weekend,  
Team Samenspel.  

 

 

 

 

 


