
   
 

 
 

Agenda april/ mei: 

 
10-04: Afsluiting project met 

tentoonstelling:17.30-18.30 uur 

13-04: Bingoavond vanaf 19.30 uur. 

17-04 t/m 19-04: CITO eindtoets groep 8 

26-04: Koningsspelen 8.30-12.00 uur 

26-04: verkort rooster: les tot 12.00 uur! 

27-04 t/m 11-05: meivakantie 

Maandag 21 mei: 2e pinksterdag: vrij! 

Dinsdag 22 mei: Studiedag team: alle leerlingen 

zijn vrij! 

 

 

 
 

Cito eind groep 8 
 

Op dinsdag 17, woensdag 18 en donderdag 19 

april wordt de centrale eindtoets voor groep 8 

afgenomen. 

 

Tip: 

 

Zorg voor voldoende slaap zodat uw zoon of 

dochter uitgerust de toetsen kan maken. 

 

 

 
 

Entreetoets groep 7 verschoven naar 

september 2018 

 
Het team heeft besloten om de entreetoets van 

eindgroep 7 te verplaatsen naar begin schooljaar 

2018. Wij menen dat de toetsdruk voor groep 7 te 

hoog is om beide toetsen tegelijkertijd af te nemen. 

Dit kan n.l.  nadelig zijn voor de resultaten van uw 

kind. 

De eindtoets Cito van groep 7 wordt wel 

afgenomen in juni van dit schooljaar. Aan de hand 

daarvan wordt een zogenaamd pre advies gegeven 

voor het vervolgonderwijs. 

 

 

 
 

We hebben met zijn allen keihard gewerkt aan ons 

project en zijn trots op de resultaten! 

Komen jullie kijken? 

Op beide locaties kunt u in de eigen groep de 

resultaten bewonderen. Een kijkje in de andere 

groepen is natuurlijk ook leuk. 

 

Jullie zijn allemaal van harte welkom 

op dinsdag 10 april van 17.30 tot 

18.30 uur op de tentoonstelling op 

beide locaties! 

Samenspraak 
Informatiebulletin van Het Samenspel 

 
 

Jaargang  7                                        Nummer : 8                             Datum  06-04-2018-

2018 
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  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.  

 
 

Wij doen mee op donderdag 26 april 

van 8.30 uur tot 12.00 uur! 

 
Wij zijn op dit moment druk met de 

voorbereidingen bezig om de Koningsspelen voor 

beide locaties weer tot een groot success te maken. 

En daarbij hebben we uw hulp hard nodig.  

 We verklappen alvast dat we na de spelen met de 

kinderen pannenkoeken gaan eten. 

En het allerlekkerste is natuurlijk om deze warm 

op te eten met elkaar. Ook daar kunt u ons enorm 

mee helpen om wat pannenkoeken te bakken. 

U heeft inmiddels een brief gekregen met de vraag 

om te komen helpen. Wij hebben uw hulp nodig 

om de ochtend voor de kinderen tot een success te 

maken. 

Helpt u mee? U kunt het strookje inleveren bij de 

eigen groepsleerkracht! Alvast hartelijk dank! 

 

 

 
Herinnering betaling ouderbijdrage 

 
 

Wij zijn blij dat veel ouders de ouderbijdrage 

betaald hebben voor dit schooljaar. 

Het helpt ons om de activiteiten voor uw kinderen 

tot een succes te kunnen maken. Nog niet iedereen 

heeft de bijdrage voldaan. Wij willen u vragen dit 

alsnog te doen. Er worden tussen nu en de 

zomervakantie nog diverse activiteiten zoals, 

sportdag, kamp, schoolreis en excursies 

georganiseerd. 

Met een aantal ouders is begin dit schooljaar een 

betalingsregeling getroffen. De ouders waar we 

een betalingsregeling mee getroffen hebben 

benaderen we persoonlijk. 

 

 

 

 

Op vrijdag 13 april is het weer zover! De 

jaarlijkse grote Bingo avond met aan het wiel 

Meester Paul. Dit keer samen met ouders en 

bekenden van de Zeetuin erbij.  

Er zijn weer fantastische prijzen te winnen. Vanaf 

19.30 uur zijn jullie van harte welkom op locatie 

Midden! Komen jullie ook?  

 

Luizenmoeders gevraagd voor Midden! 

Help! Wij zijn dringend op zoek naar 

“luizenmoeders of vaders”voor locatie Midden. 

Meld u aan bij Meester Paul of juf Ina. 

We hebben een nieuw aangepast protocol volgens 

de laatste richtlijnen samengeteld zodat u weet wat 

onze procedure is wanneer er hoofdluis wordt 

geconstateerd bij uw zoon of dochter: 

Na iedere vakantie worden alle leerlingen van de 

school gecontroleerd..   

Als er bij een leerling luizen worden geconstateerd 

dan belt de coördinator de ouders van die leerling 

op. De leerling hoeft niet naar huis; ouders wordt 

wel gezegd om hun kind na schooltijd te 

behandelen. Er gaat een brief mee naar huis aan 

ouders van de leerling waar luizen bij 

isgeconstateerd. 

Er gaat een brief mee aan ouders van de klas van 

de leerling waar luizen bij is geconstateerd   

In de school wordt op verschillende plaatsten de 

poster opgehangen: er is hoofdluis geconstateerd.    

De betreffende klas wordt na een week nogmaals 

gecontroleerd.  

Wij willen u erop wijzen dat het gebruik van een 

luizenzak inmiddels achterhaald is. Uit onderzoek 



blijkt dat het gebruik van een luizenzak geen 

garantie biedt op risicovermindering. De school 

stopt na de zomervakantie op met het gebruik 

maken hiervan. 

Onze coordinatoren zijn: 

Juf Ria op Noord 

Juf Anouk op Midden 

 

 

Bounz Almere  

Op dinsdag 17 april gaan  we met de leerlingen 

van de groepen 2/3 en 4 van Noord en de groepen 

3 en 4 van Midden een uurtje bouncen bij “Bounz 

Almere”. 

Bounz Almere is gevestigd aan de Televisieweg in 

Almere. Wij willen u vragen om ons te helepen 

daar te kunnen komen met de kinderen. Wilt u 

meerijden? Meld u dan aan bij de juf van de groep. 

Zonder uw hulp kunnen wij er niet komen 

Dat doen we op dinsdag 17 april 

 

Voorstelling: “DRIE”. 

Op maandag 9 april gaan de groepen 1 t/m 4 van 

Noord  de  voorstelling “DRIE”van KIDD   

bekijken. 

Op dinsdag 10 april gaan de groepen 1 t/m 4 van 

Midden naar dezelfde voorstelling kijken. 

 Beide voorstellingen worden in de middenruimte  

gegeven en vallen onder schooltijd. 

 

Denkt u er nog even aan om de schoolfoto’s bij de 

eigen groepsleerkrachten op te halen en te betalen? 

Dit kan nog tot woensdag 25 april. 

 

Het team Samenspel wenst u een 

prettig weekend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


