
 

Agenda: 
 
13 maart: Studiedag team: Alle leerlingen zijn 
de hele dag vrij! 
25 maart Schoolfotograaf: Noord 
26 maart: Schoolfotograaf: Midden 
2 april: MR vergadering 
8 april: Leerlingvrij vanaf 12.00 uur! 
10 t/m 13 april: Paasvakantie 
23 april: Koningsspelen 
25 april t/m 8 mei: Meivakantie 
 
N.B. Woensdag middag  8 april zijn alle 
leerlingen om 12 uur vrij! Deze datum staat 
niet gemeld in de Schoolgids! 
 

Corona virus: 
 

 
 
We volgen de ontwikkelingen met betrekking 
tot het Corona virus op de voet. Wij gaan er 
van uit dat u dat ook doet. Op school hebben 
wij de nodige aanpassingen gedaan en zullen 
acht nemen op de hygiene. Dat is vooral 
belangrijk voor thuis en op school.  
Mocht u twijfels hebben omtrent vermoedens 
binnen het gezin raadpleeg dan uw huisarts 
en laat het ons weten indien dat nodig blijkt. 
Wij zullen dat vanuit school ook doen. 
 
 

 

Studiedag 13 maart 

 
Op vrijdag 13 maart zijn alle leerlingen de 
hele dag vrij. 
Het team heeft die dag een studiedag. 
Deze dag staat in het teken van ons 
rekenonderwijs. Als school stellen wij ons 
regelmatig de vraag in hoeverre wij het 
optimale voor uw kind kunnen blijven bieden. 
Wij laten ons daarbij adviseren door een 
externe expert op het gebied van rekenen. 
Wij stemmen ons rekenaanbod  voor de 
kinderen af op de laatst behaalde resultaten 
op de CITO toets van afgelopen januari. 
 

Vanuit de ziekenboeg: 

 
 
Juf Saskia: 
Het verheugt ons dat juf Saskia weer vaker in 
de school zal zijn. Zij is nu 3 dagen een deel 
van de dag aanwezig en zal voorlopig 
ondersteunende taken verrrichten voor groep 
4. De eerste tijd geeft zij nog geen les. 
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Juf Ria:  
Het is fijn dat juf Ria Krom weer langzaam  
werkzaamheden gaat oppakken. Dat zal stap 
voor stap gaan en we bekijken samen wat 
haalbaar is of (nog) niet. 
 
Juf Lenie: 
De operatie van juf Lenie is geslaagd. Zij is al 
enige dagen thuis  aan het herstellen. Ze 
moet nog 2 weken binnen blijven en oefenen 
in het lopen met krukken. 
 
 

Trakteren op school.  
 

 
 
Een andere belangrijke feestelijke gebeurtenis 
is het vieren van je verjaardag op school. Ook 
hierbij is het 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

School Project: 
 

 
 
Iedere groep is inmiddels gestart met een 
eigen thema waar met de groep aan gewerkt 
gaat worden. We sluiten zoals ieder jaar weer 
af met een tentoonstelling waar u allemaal 
van harte voor bent uitgenodigd op 
donderdag 26 maart van 16.30-18.00 uur op 
beide locaties. 
 
Gezellig als jullie komen! 
 

 
In opdracht van Paul Blokhuis | 
Staatssecretaris van Volksgezondheid 
Welzijn en Sport:  
 

Het Samenspel heeft vanaf heden een 
rookvrij schoolterrein! 
 
Een gezonde leeromgeving vinden wij 
belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf 
heden een rookvrij schoolterrein. Er mag dan 
nergens meer op het schoolplein gerookt 
worden. Dit geldt voor iedereen: 
leerkrachten, ondersteunend personeel, 
ouders en bezoekers. Ook tijdens 
ouderavonden en andere activiteiten buiten 
schooltijd. 
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Waarom een rookvrij schoolterrein? 
 
Vanaf 1 augustus 2020 moeten alle scholen 
een rookvrij schoolterrein hebben. Onze 
school wil leerlingen een gezonde en rookvrije 
leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat 
‘zien roken, doet roken’. Kinderen en 
jongeren beginnen gemakkelijker en eerder 
met roken als ze roken in hun omgeving zien. 
Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen 
niet te starten met roken en voorkomt 
ongewenst meeroken.  
Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten 
het schoolplein bij de ingang van het plein en 
niet in het zicht van de leerlingen. 
Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van 
leerlingen.  
Alvast onze dank voor uw medewerking! Met 
elkaar dragen we bij aan een gezonde 
leeromgeving voor onze kinderen. 
 
Team Het Samenspel 
 

 
 

 
 
 
 

Team Samenspel.  
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