
 
Agenda: 
   
30 en 31 januari:  Stakingsdagen; de 

school is dicht. 
4 februari:  Informatiebijeenkomst 

VVE-thuis op locatie 
Midden.  

7 februari:   Leerlingvrije dag.  
11 februari:  Thema-bijeenkomst 

‘Mijn kind luistert niet’ 
in buurthuis Stedenpunt 
om  8.30 uur.  

14 februari:   Rapporten mee.  
15 februari t/m 23 februari:  
   Voorjaarsvakantie 
Week 24 februari: Oudergesprekken. 
Uitnodigingen lopen via Social Schools! 
 
26 februari:  Groep 5 t/m 8 Midden: 

Dag verzorgd door 
AJAX: AJAX life Skills en 
Clinics 

27 februari:  Groep 6 t/m 8 Noord: 
Dag verzorgd door 
AJAX: AJAX life Skills en 
Clinics 

2 maart:  Inloopspreekuur 
logopediste Noord 8.30 
uur.  

13 maart:   Studiedag team: Alle  
  leerlingen zijn de hele  

dag vrij! 
25 maart:   Schoolfotograaf, Noord 
26 maart:  Schoolfotograaf, 

Midden 
26 maart:  Aflsluiting WO thema 

met presentatie voor 
ouders  met leerlingen 
16.30 – 18.00 uur 

 
 
 
 

 
 
Wij staken op donderdag 30 en vrijdag 31 
januari!  
 
Het team van het Samenspel steunt de 
oproep van de bonden om te gaan staken.  
Wij maken ons nog steeds grote zorgen over 
het onderwijs aan uw kinderen.  Er is de 
laatste tijd geld bijgekomen voor het 
onderwijs, maar dit geld is niet structureel en 
het is nog lang niet voldoende om de 
problemen in het onderwijs op te lossen.  
We hebben een fijn team en met elkaar 
proberen we steeds alle problemen die we 
tegenkomen het hoofd te bieden, maar we 
merken dagelijks dat dit steeds meer moeite 
kost.  
 
Wij willen kwalititief goed onderwijs en 
vinden de werkdruk in het onderwijs veel te 
groot. Het tekort aan leerkrachten wordt 
steeds groter.  
 
Wij staken omdat wij vinden dat uw kinderen 
recht hebben op goed onderwijs.  
 

Samenspraak 
Informatiebulletin van Het Samenspel 
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Locatie Noord: Leeuwardenplein 34, 1324 BH, Almere Tel. 036 533 0514 / 524 5453 (IB)  
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Vanuit de ziekenboeg: 

 
We zijn blij dat het met juf Saskia van groep 4 
Midden weer langzaam de goede kant 
opgaat. 
Zij is sinds een week uit het ziekenhuis, maar 
moet nog het nog rustig aan doen. 
Wij menen voor de groep een goede interne 
oplossing gevonden te hebben: Meester 
Berjan staat op de maandag, dinsdag en 
woensdag voor de groep en juf Kelly op de 
donderdag en vrijdag.  
 
Juf Ria van groep 1/2 Noord is na haar 
ziekenhuisopname in de kerstvakantie weer 
thuis aan het revalideren. 
Het gaat gelukkig stapje voor stapje beter met 
haar.  Meester Dyorn staat 5 dagen voor de 
groep. 
 
De griepgolf heeft onze collega’s ook bereikt. 
Wij zijn er trots op dat we met ons team de 
nodige flexibiliteit hebben om zoveel mogelijk 
de groepen op te vangen. Veel collega’s 
waren bereid om hun vrije dag in te leveren 
en extra te komen werken.  
Dat het veel vraagt van onze collega’s mogen 
duidelijk zijn. Het verzwaart de werkdruk nog 
meer. Dit is ook een van de redenen waarom 
wij staken. Het lerarentekort is dagelijks 
voelbaar. 
 
Er is gelukkig ook goed nieuws.  
Wij hebben via onze interne kanalen een 
kleuterjuf (juf Eline de Boer) bereid gevonden 
om vanaf februari 3 dagen bij ons te komen 
werken in onze kleutergroepen. Zij is al met 
vervroegd pensioen, maar doet op dit 
moment nog wel invalwerk.  We zijn heel blij 
dat zij met haar jarenlange ervaring ons wil 
komen versterken. 
 

 

 
Trakteren op school. 

Nog even ter herinnering: 
 
Een belangrijke feestelijke gebeurtenis is het 
vieren van je verjaardag op school. Het is fijn 
dat ouders hier tijd en aandacht aan 
besteden. Voor ieder kind is het fijn om op je 
verjaardag even extra in de belangstelling te 
staan.   
 
Wel hebben we een dringend verzoek aan u: 
Wilt u de traktaties voor de kinderen klein 
houden! 1 dingetje om uit te delen is meer 
dan genoeg. Zo blijft het voor alle ouders en 
kinderen leuk om uit te delen.  
We rekenen op uw medewerking. 
 
 

VVE bijeenkomsten. 

 
 
Tot nu toe waren de bijeenkomsten op locatie 
Noord, (voor beide locaties) maar het is de 
bedoeling om ook snel op Midden te 
beginnen met VVE bijeenkomsten voor 
ouders van leerlingen van groep 1 en 2.  
Op 4 februari om 8.30 uur is Ellen van de 
Vught aanwezig op locatie Midden om 
informatie te geven.  
 
Het is 1 keer in de maand en u krijgt 
materialen en ideeën om thuis met uw kind 
aan de slag te gaan. Zo kunt u uw kind goed 
ondersteunen bij alles wat het leren moet op 
school.  
Meld u aan. Het zijn ook gezellige 
bijeenkomsten met andere ouders.  
Hierbij een brief van Ellen van de Vught. Zij 
verzorgt de bijeenkomsten voor het 
Samenspel. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiNrenk4ZbnAhUKYVAKHfAyDVwQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.willem2.net/2018/09/14/ziekenboeg/&psig=AOvVaw0rYIyie5K48n-UdEHtAoho&ust=1579767134076002
http://bloggingwithgino.blogspot.com/2015/04/Gezond-Trakteren.html


 
 

 
 

    

  

    
    
 
Wist u dat kinderen het meeste thuis leren? 
En… het daarom zo belangrijk is dat u 
handvatten heeft om met uw kind aan de slag 
te gaan.  
Gelukkig hoeft u dat niet alleen te doen. We 
gaan weer beginnen!                                                                                                                                                                          
Iedere maand is er een VVE thuis bijeenkomst 
voor alle ouders van groep 1 en 2 
Voor 10,- per jaar krijgt u een tas met 
materialen en iedere maand de werkbladen 
voor thuis.    
Tijdens de gezellige bijeenkomsten hoort u 
hoe u hiermee van start kunt gaan en wisselt 
u van gedachten met andere ouders over 
opvoedingsvragen.  
Gun uw kind uw aandacht en begeleiding en 
help uw kind zich voor te bereiden op groep 3 
en doe mee! 
De leerkracht heeft folders en er hangt een 
overzicht met de datums van de 
bijeenkomsten. U komt mij ook tegen op de 
groep voordat de bijeenkomst start. Vraag de 
leerkracht er anders even naar. Zij weet er 
alles van en verwijst u naar de juiste dag en 
tijd. Bekijk ook even het filmpje van Team het 
Jonge Kind op de website van de Schoor! 
www.deschoor.nl/kinderen   
 
Tot ziens!! 
 
Met vriendelijke groet, 
Ellen van Vugt 
Pedagogisch medewerker VVEthuis 

Voor- en vroegschoolse activiteiten 
06-38123316 
evanvugt@deschoor.nl 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bijeenkomst Mijn kind luistert niet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geen hele training, maar 1 bijeenkomst, 
samen met opvoedadviseur Marijke Leonard, 
rondom het thema:  
 

Mijn kind luistert niet. 
 

Voor alle ouders van 0 tot 6 jaar uit 
Stedenwijk.  
 
Dinsdag 11 februari 
Inloop van 8.45 uur.  
Start om 9.00 uur tot 10.30 uur 
 
In Buurtcentrum Stedenpunt, Kampenweg 3 
 
Meer informatie: 
Louise Ezzafzafi 06-39570658 
Ellen van Vugt    06-38123316 
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Informatie Opvoeden en zo 
 

 
 
 
 
 
 
Ouder Cursus Opvoeden & Zo 
Vanwege succes en tevreden deelnemers 
organiseert JGZ Almere (voorheen de GGD) 
ook binnenkort weer de cursus: Opvoeden en 
Zo. 
 
Voor wie? 
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders 
van kinderen in de basisschoolleeftijd.  
Kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook 
moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens 
behoefte aan steun of advies.  
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet 
luistert? Wanneer geef je straf en wanneer 
niet? En wat zijn eigenlijk goede straffen. En 
hoe kun je ervoor zorgen dat je kind vaker 
leuk en aardig doet? Is het normaal dat 
ouders de hele dag voor politieagent moeten 
spelen?  Vragen die elke ouder wel eens 
heeft.  
 
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen 
om oplossingen voor dergelijke vragen te 
vinden. Aan de hand van alledaagse 
opvoedingssituaties leert u vaardigheden om 
het opvoeden gemakkelijker te maken. De 
vaardigheden zijn gericht op een plezieriger 
contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u 
goed gedrag van kinderen kunt stimuleren en 
hoe u ongewenst gedrag het beste kunt 
corrigeren. 

 
De cursusdata zijn: 4 en 11 februari, 3-10-17 
en 31 maart 2020. 
Tijd 9.30-11.30 uur  

 
De cursus wordt gegeven In het GGD gebouw: 
Boomgaardweg 4, Almere. 

Wilt u nog meer informatie. In de bijlage bij 
deze Samenspraak zit nog een brief over deze 
cursus.  

 
 
 

Onze school is uitgekozen om deel te nemen 
aan de  Ajax Life Skills & Clinics.  
De gehele dag krijgen de leerlingen de 
volgende lessen: Slim Online, Gezond & Fit en 
Sparen Loont. Naast de lessen is er ook een 
Voetbal Clinic. Gedurende dag staan de 
volgende Ajax Kernwaarden centraal: respect, 
samenwerken, plezier en discipline.  
 
De groepen 5 t/m 8 zullen hier aan deel 
nemen. Maar ook de jongere groepen krijgen 
die dag een attentie mee naar huis van Ajax.  
 
Locatie Midden is op woensdag 26 februari 
aan de beurt. 
Locatie Noord volgt het programma op 
donderdag 27 februari.  
 
Via social schools en de klassenleerkracht 
krijgt u nog verdere informatie.  
 
 
 
Wij wensen u een heel fijn 

weekend.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Team Samenspel.  


