
 
Agenda   
 
9 december:  Bijeenkomst VVE thuis, locatie 

Noord.  
19 december:  Kerstdiner, leerlingen zijn om 

12 uur vrij en komen ’s avonds 
weer om 17.30 weer naar 
school voor het kerstdiner. 

20 december:  Begin van de kerstvakantie. 
Leerlingen zijn om 12 uur vrij.  

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

 
 
 
Sinterklaas op het Samenspel:  
 
Het is Sinterklaas weer gelukt om zowel op 
locatie Midden als Noord bij het Samenspel 
langs te komen. Op Midden zijn ook altijd 
‘onze’ peuters van Pierewiet erbij om Sint te 
begroeten. We hebben een heel gezellige dag 
gehad met elkaar op 5 december.  
 
Dank jullie wel ouderraadsleden voor het 
versieren van de school 
Dank jullie wel ouders van de groepen 1 t/m 4 
dat jullie er waren op de inpakavond op 25 

november. Op locatie Noord was een uur veel 
te kort om alle surprises te maken.  
Ook in de groepen 5 t/m 8 is het 
Sinterklaasfeest gevierd. De leerlingen 
hadden lootjes getrokken en surprises 
gemaakt. Er waren hele mooie surprises bij.  
 
 
Samen feesten vieren is belangrijk: het geeft 
je het gevoel dat je bij elkaar hoort.  
 

 
 
 
En na de Sinterklaas is het meteen alweer 
tijd voor de Kerst.  
 
De school is alweer in kerstsfeer gebracht.  
In alle klassen zal geknutseld worden en 
maken we met de leerlingen een kerststukje.  
Op 19 december sluiten we het jaar af met 
een kerstdiner op school voor alle leerlingen. 
De leerlingen zijn die dag om 12 uur vrij en 
komen om 17.30 uur weer op school. De 
leerkrachten zullen u via Social Schools nog 
van informatie voorzien die voor u en voor de 
klas van belang is.  
 
 

Samenspraak 
Informatiebulletin van Het Samenspel 

 
 

Jaargang  10                                     Nummer : 6                            Datum  06-12--2019 

 
Locatie Noord: Leeuwardenplein 34, 1324 BH, Almere Tel. 036 533 0514 / 524 5453 (IB)  

Locatie Midden: Amsterdamweg 11, 1324 RL, Almere Tel.  036 534 6292 / 534 6334 (IB)  

e-mail: directie@samenspel.asg-almere.nl  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:directie@samenspel.asg-almere.nl


 

 
 

AKT 
Gratis sport- en beweeglessen van het AKT 

  
Doet uw kind al mee aan de gratis naschoolse 
lessen van Almere Kenniscentrum Talent 
(AKT)? Op elf locaties in Almere kunnen 
kinderen uit groep 1 t/m 8 onder begeleiding 
van ervaren gymleerkrachten van ASG en 
Prisma extra bewegen en sporten. Het AKT 
biedt vijf verschillende lessen. Twee hiervan 
zijn voor alle kinderen toegankelijk: Gym+ en 
Sport+. Voor de andere drie lessen, KidsXtra, 
SportXtra en ASM Academie, worden 
kinderen persoonlijk uitgenodigd door hun 
gymleerkracht. Denkt u dat uw kind in 
aanmerking komt voor KidsXtra, SportXtra of 
ASM Academie, maar heeft uw kind (nog) 
geen uitnodiging ontvangen? Neem dan 
contact op met de gymleerkracht.  
 
Wilt u meer informatie over de inhoud van de 
lessen en bent u benieuwd hoe dit er in de 
praktijk uit ziet? Bekijk dan het AKT 
filmpje: https://youtu.be/eSreNKqc1n8. De 
locaties, data en inschrijfmogelijkheden vindt 
u op www.sportiefalmere.nl. 
 
Wilt u meer weten of heeft u nog vragen: u 
kunt altijd contact opnemen met Matthijs 
IJzerman, onze gymleerkracht.  
m.ijzerman@samenspel.asg.nl 
 

 
 

Schoolfruit: 
 
De leerlingen krijgen op dinsdag, woensdag 
en donderdag weer een lekker stuk fruit.  
Dit is gestart op 11 november en duurt tot 17 
april. Het is gezond om uw kind ook op de 
andere dagen voor het 10 uurtje fruit mee te 
geven.  In de bijlage zit nog een brief met 
meer informatie over het schoolfruit.  
 
 
 

 
 

City Voices. 
Samen met juf Sylvia ( van Kleur in Cultuur) 
heeft een aantal leerlingen geoefend voor 
een optreden. Op 19 december treedt het 
koor op in de Kiekendief.  
Veel succes en plezier met het optreden.  
 
Vindt uw kind het leuk om te zingen? Vanaf 
februari gaat City Voices weer van start en 
kan uw zoon of dochter mee komen doen.  
 
In januari zullen we u verder informeren.  

Wij wensen u een:     
 
Fijn weekend, Team Samenspel.  

https://youtu.be/eSreNKqc1n8%20/
http://www.sportiefalmere.nl/
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