
 

 

 

Uitslag enquête continurooster 

De uitslag van de ouderenquête over het continurooster 

vanaf volgend schooljaar laat aan duidelijkheid niets te 

wensen over. 

Een grote meerderheid (96%) van de ouders die de 

enquête heeft ingevuld is voor invoering vanaf 

schooljaar ’15-’16. Ook de MR is afgelopen donderdag 

akkoord  gegaan met het voorstel.  

Dit betekent dat wij inderdaad volgend schooljaar van 

start kunnen gaan hiermee. 

 

Continurooster 

Wat houdt zo’n continurooster nou precies in?  

 De schooldag van de kinderen duurt van 8.30 

tot 14.00 uur. De week bestaat uit vijf gelijke 

schooldagen, dus ook de woensdag duurt tot 

14.00 uur.  

 Rond 10 uur eten en drinken de kinderen het 

gebruikelijke 10-uurtje. Dit moet  een klein 

tussendoortje zijn, bijv. fruit, of een 

boterhammetje en iets te drinken. Zij spelen 

daarna gewoon buiten met een leerkracht. 

Soms hun eigen leerkracht, soms een andere. 

Dit hangt van de pauzeregeling voor de 

leerkrachten af. 

 Rond 12 uur gaan de kinderen eten in de klas, 

samen met hun eigen leerkracht. Vervolgens 

gaan zij een half uur buiten spelen o.l.v. 

leerkrachten. Ook hier hoeft dit niet perse hun 

eigen leerkracht te zijn. 

 Voor het eten, drinken en buiten spelen rond 

12 uur staat drie kwartier  ingeroosterd. Een 

kwartier eten en een half uur buiten spelen. De 

klassen gaan in twee rondes buiten spelen. De 

drukte op het schoolplein blijft zodoende te 

overzien. 

 

Het eten op school 

 De kinderen eten tussen de middag brood en 

drinken (school-)melk of zelf meegebracht 

drinken. Geen koolzuurhoudende frisdranken 

zoals cola of sinas, seven-up  of 

energydrankjes natuurlijk. 

 Tussen de middag is er, na het eten, de 

gelegenheid voor kinderen om hun tanden te 

poetsen.  

 
 

Samenspraak 
Informatiebulletin van Het Samenspel 

 
Datum: 26-06-2015 

Jaargang : 4                                                                                             Nummer: 14 

Locatie Noord: Leeuwardenplein 34, 1324 BH, Almere Tel. 036 533 0514 / 524 5453 (IB) Fax: 036 533 0514 

Locatie Midden: Amsterdamweg 11, 1324 RL, Almere Tel. 036 534 6292 / 534 6334 (IB) Fax: 036 534 6270 

e-mail: directie@samenspel.asg-almere.nl   

 

 Er mag tussen de middag door de kinderen 

alleen brood met beleg gegeten worden, 

tenzij er in overleg met de ouders ( bijv. 

i.v.m. een bepaald dieet) iets anders nodig is. 

 Gevulde croissants, frikandelbroodjes, 
noodles, cake, koek of andere lekkernijen 
mogen niet gegeten worden. Ze zijn te vet, 
te zoet of te zout  en dus ongezond.  

 Na het eten mogen de kinderen niet snoepen. 

 Er is geen gelegenheid voor de kinderen om 

eten op te warmen in de keuken. 

 Natuurlijk mogen de kinderen wel fruit 

meenemen bij de boterham. 

 Het is, zeker voor de jongere kinderen, erg 

handig en verstandig om twee (brood-) 

trommeltjes mee te nemen naar school. Eén 

voor het 10-uurtje en één voor de lunch.  

 Het tien-uurtje moet echt alleen een klein 

tussendoortje zijn. Een stukje fruit, een 

boterhammetje en wat te drinken. De school 

schrijft zich ook weer in voor het programma 

schoolfruit. Als dit wordt toegekend, krijgen 

de kinderen dus gedurende een half jaar weer 

fruit. 

 

We hopen op uw begrip als het gaat om de inhoud van 

de broodtrommeltjes. We gaan voor gezond en lekker, 

en  willen geen jaloezie of strijd in de klas als het gaat 

om wat er gegeten wordt.  

 

Schoolmelk (op Midden) bij de lunch en het 10- 

uurtje 

Het is mogelijk om via de schoolmelkorganisatie van 

Campina, schoolmelk of een ander melkproduct voor 

uw kind te bestellen. Dit kan voor het tien-uurtje, 

maar ook voor bij de lunch rond 12 uur. Zo bent u 

ervan verzekerd dat uw kind elke dag drinken heeft bij 

de boterham. 

Inschrijfformulieren hiervoor kunt u halen bij meester 

Mo.  Als u hiervan gebruik wil maken, geef u dan al 

dit schooljaar op bij meester Mo, zodat er vanaf de 

eerste week na de zomervakantie melk klaar staat 

voor uw kind. 
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Schoolreisjes 
Twee weken geleden gingen de kinderen uit de 
groepen 1 t/m 7 op schoolreis. Het was al weken het 
gesprek van de dag in de klassen. 
De groepen1/2 waren naar Oud-Valkeveen 
De groepen 3 t/m 5 gingen naar Julianatoren in  
Apeldoorn 
De groepen 6 en  7 zaten  weer in  Walibi in 
Biddinghuizen. 
Eindelijk zat het weer een keertje mee. De afgelopen 
jaren hadden we steeds zeer regenachtige dagen, 
maar dit jaar dus een heerlijk dagje, met een 
voorjaarszonnetje en een lekkere temperatuur. Het 
werd een fantastische dag. 
 
Kamp groep 8 Midden 
De spanning was te snijden woensdag 27 mei om 
half tien ’s morgens op het schoolplein van Midden. 
Spanning, want groep 8 ging op kamp naar 
Vierhouten op de Veluwe.  
We hebben er drie heerlijke dagen gehad. De sfeer 
was prima, de uitjes gezellig en de spelletjes die 
werden gespeeld waren spannend, leuk en op 
sommige momenten zeer lachwekkend. Woensdag 
begonnen de kinderen in het Belevenissenbos in 
Lelystad, donderdag ging de klas ’s morgens op 
bezoek naar het Verscholen Dorp in Vierhouten en  
’s middags zwemmen in Nunspeet. Tussendoor werd 
er in de bossen gespeeld, gevoetbald tegen een 
andere school en moest erworden gekookt en 
afgewassen. Laat op de avond, begin van de nacht 
gingen de kinderen slapen.  Sommige kinderen 
beweerden de hele eerste nacht wakker te zijn 
geweest, maar de geluiden die wij uit de kamers 
hoorden komen wezen vooral op slaap, slaap,en nog 
eens slaap. 
Vrijdag moest er een stukje gereden worden en 
werd het kamp afgesloten in attractiepark 
Slagharen. Rond 17.00 uur kwamen de kinderen 
weer aan op het schoolplein en konden wij ze, moe 
maar voldaan, afleveren bij hun ouders.  

 
Uitjes groep 8 Noord 
Het kamp voor groep 8 Noord ging dit jaar helaas 
niet door. Toch hebben de kinderen 2 leuke dagen 
achter de rug. Op donderdag zijn ze met auto’s naar 
Walibi World geweest. Dat was niet nieuw, maar 
omdat ze nu groter waren durfden ze in veel meer 
attracties. Juf Vera, meester Cas en meester Martin 
vonden het allemaal maar eng en durfden alleen 
maar te kijken. (En dat ook al bijna niet!) Vrijdags 
werd er gezwommen in de Koploper in Lelystad. 
Nou ja, gezwommen? Het was meer spelen en 
relaxen. Leuke uitjes dus. En de ouders die 
meehielpen bij het vervoer zijn we natuurlijk heel 
dankbaar! 

 
 

 

De Vakantiebieb-app 

Bij de weekbrief van vorige week zat een een mooie 

aanbieding vsn de Nieuwe Bibliotheek, nl. de 

Vakantiebieb-app. Een gratis app waarmee de 

kinderen op tablet of smartphone een grote selectie 

e-books kunnen downloaden voor in de 

Zomervakantie.  Het is heel belangrijk dat de 

kinderen in de vakantie blijven lezen omdat anders 

het gevaar bestaat dat zij een terugval in leesniveau 

krijgen als er zes weken niet wordt gelezen.  

 

Musical (n)Iets in de Schouwburg 

Vorige week  zijn alle kinderen van het Samenspel 

naar de Schouwburg geweest om naar de musical 

n(Iets) te kijken. Deze is ingestudeerd i.s.m. 

docenten  van de Kunstlinie en medewerkers van  

het buurthuis Stedenpunt. 

Een flink aantal van onze leerlingen heeft de 

afgelopen maanden na schooltijd geoefend op 

teksten, muziek en dans en vorige week vrijdag was 

het dan zover dat het resultaat aan ons werd 

getoond. 

’s Avonds was er nog een voorstelling waar ook alle 

ouders en andere familieleden konden komen 

kijken. Daar is door mflink veel ouders gebruik van 

gemaakt. Zij hebben een fantastische voorstelling 

gezien. 

 

Afscheidsavonden 

Dinsdag 30 juni en woensdag  1 juli nemen onze 

groepen 8 afscheid van het Samenspel. Op dinsdag 

groep 8 Midden en woensdag groep 8 Noord. Beide 

groepen hebben een musical ingestudeerd en zullen 

de ouders gaan verrassen met een weergaloos stukje 

toneelspel, zoals er tegenwoordig maar zelden 

wordt vertoond. 

Belangrijke data in juni en juli 

 

29 juni                       Groep 8 kennismaken op het VO 

30 juni                       Afscheidsavond groep 8 Midden 

  1  juli                        Afscheidsavond groep 8 Noord 

  3  juli                        11.45 uur  start zomervakantie 

17 aug.                       Start schooljaar ’15-‘16 

 

Wij wensen iedereen alvast 

een heerlijke 

zomervakantie met 

hopelijk prachtig weer. 



 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 


