
  
 

 
Voorbereidingen Musical gestart. 
Deze week zijn de eerste bijeenkomsten geweest ter 
voorbereiding van de musical Prulstad. In vier 
groepen wordt er goeoefend op toneelspelen, 
rappen, dansen en muziek maken. Toneel en rap 
wordt geoefend op Noord, dans en muziek op 
Midden.  Bijna elke week gaan de kinderen oefenen 
om in mei weer een prachtige voorstelling in de 
schouwburg te kunnen spelen. 

 
 
Maandag voorlichting VO voor ouders van de 
groepen 6, 7 en 8 
Wanneer:                                     Maandag 25 januari 
Waar:                                            locatie  Noord 
Inloop met koffie/thee            vanaf 19.15 uur 
Aanvang:                                      19.30 uur                      
Tot hoe laat:                                20.30 uur 
Voor wie:                                     alléén voor ouders  
                                                       vanwege ruimtegebrek  
Door wie:                                     Dhr. Lex Grasmeier  
                                                        teamleider onderbouw          
                                                        Echnaton. 
 
Schoolvoetbal op de Playground. 
Maart is traditioneel de maand waarin er gevoetbald 
wordt. Ook dit jaar hebben wij er voor gekozen deel 
te nemen aan het Cruyff Court 6 tegen 6 toernooi op 
de Playground aan de Amsterdamweg. 
Lekker dichtbij, een vertrouwde omgeving  en goed 
georganiseerd. Bij slecht weer of kou kunnen we 
tussendoor even op Midden schuilen of opwarmen.  
Woensdag 9 en woensdag 16 maart zijn de data voor 
het meisjestoernooi, terwijl de  wedstrijden van de 
jongens worden gespeeld op 23 en 30 maart. We 
hopen weer op gezellige en sportieve middagen met 
een hoop publiek.  
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Bingoavond donderdag 24 maart 

Donderdagavond 24 maart  heten wij alle ouders 

van het Samenspel weer van harte welkom op de 

jaarlijkse Bingoavond. De voorbereidingen zijn in 

volle gang en het belooft, net als vorig jaar,  een 

avond te worden met mooie prijzen.  

We hopen natuurlijk wel weer op een grote 

opkomst dit jaar. Vorig jaar viel dat wat tegen, 

maar we hebben er alle vertrouwen in dat we deze 

keer weer een zaal vol spelers krijgen. 

Noteert u de datum in uw agenda? U zult er geen 

spijt van krijgen als u mee komt bingoën.  

De uitnodiging met aanmeldstrookje komt 

natuurlijk nog via een brief naar u toe, maar u kunt 

alvast beginnen met oefenen thuis. 

           

Belangrijk in januari, februari en maart 

25 jan.          Voorlichting VO scholen voor ouders  
                       van de groepen 6,7 en 8 
  1 feb.           Studiedag: alle kinderen vrij 
12 feb.          Rapporten uit 
15-17 feb.   15-min. gesprekken n.a.v. het rapport 
26 feb.          Start voorjaarsvakantie 
   1 maart     Laatste dag inschrijving voor het VO 
14 maart     Start project Groen en Gezond 
18 maart     Kinderen om 11.45 vrij. 
23 maart     Grote Rekendag 
24 maart     bingo-avond 
25 maart     Goede Vrijdag: kinderen vrij 
28 maart     Tweede Paasdag: kinderen vrij 
29 maart     Studiedag: kinderen vrij 
9,16,23,30 maart.  Schoolvoetbal op de Playground 

Een fijn weekend toegewenst. 
Team Samenspel. 
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