
  

 

Aanstaande maandagmiddag 22 
februari zijn de kinderen van de 
groepen 6,7 en 8 van beide locaties 
vrij vanwege een extra 
studiemiddag. 
 
Ook de leerkrachten van de groepen 1/2 gaan nog 
een dagje de  deur uit voor een studiedag.  
Dat zal zijn op 26 februari. Dat is de laatste vrijdag 
voor de Voorjaarsvakantie. Ouders hebben hierover 
al bericht gehad, net als de NSO(Na Schoolse 
Opvang). Er zal deze dag geen opvang voor kleuters 
zijn op school. 
 
 

Schoolvoetbal Cruyf f Court  6 tegen 6 voor de 
groepen 7 en 8 op de Playground 
In een vorige Samenspraak is melding gemaakt van 
dit voetbaltoernooi op de Playground in maart van 
dit jaar. Hierin heeft toen niet duidelijk genoeg 
gestaan dat het een toernooi is voor kinderen van de 
groepen 7 en 8.  De kinderen van groep 5 en 6 
moeten dus nog twee respectievelijk één jaar 
wachten.  
Het Samenspel heeft een aantal jaren geleden 
besloten aan dit jaarlijkse voetbaltoernooi deel te 
nemen i.p.v. aan het schoolvoetbaltoernooi van de 
KNVB, dat op de grote sportparken wordt gehouden. 
Helaas worden twee schoolvoetbaltoernooien 
tegelijk gespeeld en hebben wij deze keuze moeten 
maken. 
 
Aanmelding nieuwe leerlingen 2016-2017 
De inschrijving voor nieuwe leerlingen voor het 
volgend schooljaar staat het hele jaar open. Wij 
vinden het echter wel heel erg fijn om zo vroeg 
mogelijk te weten of uw jongste zoon of dochter 
volgend jaar naar groep 1/2 komt. 
Maakt u daarom zo snel mogelijk een afspraak om in 
te schrijven? 
Als u van uw buurman of buurvrouw hoort dat zij 
voor hun kind aan het Samenspel denken, willen wij 
hen graag ontmoeten en een rondleiding door de 
school geven. Zij kunnen altijd bellen voor een 
afspraak. 
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Nieuwe data schoolfotograaf en andere manier 
van bestellen en betalen.  
De schoolfotograaf komt dit jaar  eerder dan in de 
jaarplanning vermeld staat, De nieuwe data staan 
nu op vrijdag 18 maart (Midden) en  maandag 21 
maart (Noord).  
Het bekijken, bestellen en  betalen van de foto’s zal 
dit jaar anders verlopen. Uw kind krijgt de foto’s 
niet meer mee naar huis, maar u krijgt een 
inlogcode waarmee u de foto’s online kunt 
bekijken, bestellen en betalen. U krijgt nog een 
brief. 
 
Geef mij maar een boek! 
Op 20 februari start er een uniek project met de 
naam:     “Geef mij maar een boek.” 
Boekverkopers van Nederland hebben de handen 
ineen geslagen om alle kinderen van Nederland 
instaat te stellen om hun eigen bibliotheek op te 
bouwen. Ieder kind zijn eigen boekenplankje thuis. 
Dat boekenplankje moet gevuld gaan worden met 
de allermooiste jeugdboeken die er ooit in 
Nederland zijn verschenen. 
Het boek, Oorlogswinter van Jan Terlouw, is 
vanaf as. zaterdag 20 februari te koop in iedere  
boekhandel. Er zijn 250.000 exemplaren van 
gedrukt voor heel Nederland. Een grote, maar toch 
ook beperkte voorraad, dus wie het eerst komt…… 
Je betaalt slechts € 1,- voor dit prachtige boek 
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Project Groen en Gezond 
Vanaf 14 maart staat de school in het teken van 
Groen en Gezond. Ruim drie weken gaan we ons 
verdiepen in alles wat onder dit thema kan vallen. 
Gezond eten, gezond sporten, gezond gedrag en een 
gezonde en groene  leefomgeving zullen centraal 
staan in alle lessen die wij deze weken geven.  
Als dit een thema is “waar u  wat mee hebt” en u 
denkt dat u hiervoor een bijdrage kunt leveren in of 
buiten de klas, neemt u dan vooral contact op met de 
leerkracht van uw kind. Samen met hem of haar kunt 
u dan wellicht nog iets heel bijzonders toevoegen 
aan het programma. 
 
Wist u dat, als het om gezond eten en drinken 
gaat… 

 

 De ” motor” van uw kind  vanaf 8.30 uur 
volop moet  draaien en dat kan niet zonder 
brandstof. 
 

 U uw kind beter géén boterham(men) voor 

het 10-uurtje kunt meegeven, maar gewoon 

een stevig ontbijt laat eten, voordat het naar 

school gaat. 

                       
 

 Kinderen slechter ontbijten als zij weten dat 

er om 10 uur alsnog brood gegeten kan 

worden. 

 Kinderen daarna tussen de middag ook 

slechter eten, omdat zij dan nog vol zitten 

van het “late” ontbijt op school. 

 Daarom fruit veel beter is als tussendoortje.  

 

                                  

 
  
 
 

 Dus liever  om 10 uur in de klas een lekker 
stukje fruit. 

 
 En dan voor de lunch wel weer een paar 

stevige boterhammen, waarop uw kind het 
tweede deel van de dag voort kan.  
 

 
 

 Er in veel zogenaamd “gezonde” yoghurt- 

drankjes vaak meer suiker zit dan in een 

glas cola. 

 Dat daarom water veel gezonder is. 

 Diabetes type 2 op steeds jongere leeftijd 

voorkomt bij mensen en dat de basis 

daarvoor vaak al in de jeugdjaren wordt 

gelegd 

 
Belangrijk in  februari  
22 feb.          Extra studiemiddag groepen 6 t/m 8 
26 feb.          Start voorjaarsvakantie 
                       Studiedag alléén voor de groepen 1/2.  
                       Deze kinderen zijn de hele dag vrij. 
 
Belangrijk in  maart 
   1 maart     Laatste dag inschrijving voor het VO 
   9  maart    Schoolvoetbal meisjes op de Playground  
14 maart     Start project Groen en Gezond 

                            
16 maart     Schoolvoetbal meisjes op de  
                       Playground  
18 maart     Schoolfotograaf op Midden 
                       Alle kinderen( Noord en Midden)om  
                       11.45 vrij. 
21 maart     Schoolfotograaf op Noord 
23 maart     Grote Rekendag 
23 maart     Schoolvoetbal jongens op de Playground 
24 maart     Bingo-avond 

                      
25 maart     Goede Vrijdag: Kinderen zijn vrij 
28 maart     Tweede Paasdag: Kinderen zijn vrij 
29 maart     Studiedag: Kinderen zijn vrij 
30 maart     Schoolvoetbal jongens op de Playground 
                               
 

Een fijn weekend toegewenst. 
Team Samenspel. 
 
 

http://www.we4you2.nl/Pages/Kids/ColoringPagesDetails.aspx?ColoringPage=Maaltijd&Category=Eten en drinken
http://www.spelletjes.nl/spel/Bingo-Spelpunt.html


 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


