
 
Vandaag start de meivakantie 
Vandaag 1 mei is de meivakantie voor onze school gestart. 
De afgelopen  week was het nog behoorlijk koud, maar 
hopelijk gaat het kwik de komende dagen flink omhoog en 
kunnen de kinderen lekker van de buitenlucht genieten. 
De eerste schooldag na de meivakantie is dan weer 
maandag 18 mei 
 
Koningsspelen heel gezellig op het Samenspel 
Op een iets andere manier dan twee jaar geleden hebben 
we op onze locaties de Koningsspelen gevierd. 
Wel weer een groot spelcircuit, maar met minder 
springkussens en gelukkig met heel ander weer. Stonden 
we twee jaar geleden nog vanaf 10.00 uur in de stortregen, 
dit jaar hebben we gelukkig het mooiste weer van de 
wereld gehad. De kinderen hebben een supergezellige 
ochtend beleefd die werd afgesloten met een heerlijke 
pannenkoek en limonade in de klas. Alle ouders en andere 
vrijwilligers die hebben geholpen met de spelletjes en/of 
het bakken van de pannenkoeken willen we nogmaals heel 
hartelijk danken. Zonder jullie hulp is het niet mogelijk 
zo’n dag  op deze manier te organiseren. Dank, dank, dank 
jullie wel. 
 
Groep 5 Midden op bezoek bij de bibliotheek 
Afgelopen woensdag is juf Madelon D. met haar groep op 
bezoek geweest in de Nieuwe Bibliotheek op het 
Stadhuisplein. De kinderen hebben er een rondleiding    

gehad en gewerkt aan verschillende opdrachten die met 
de bibliotheek te maken hebben. Het was een bijzonder 
leerzame ochtend voor hen  en wij hopen dat dit bezoek en 
nog meer stimuleert om steeds vaker de Bibliotheek te 
bezoeken. 
 
Kimora uit groep 4 Midden is haar beker kwijt. 
Kimora uit groep 4 is best verdrietig, want zij is haar 
mooie, groene sportbeker kwijt. Heeft u een groene 
sportbeker gevonden, of heeft u hem ergens zien liggen? 
Wilt u dit dan even doorgeven aan juf Ellen 
 
Einde schooljaar nadert. 

Het einde van het schooljaar nadert al snel. Dat 
betekent dat wij al over de zomervakantie 
heenkijken en bezig zijn met de klasindeling voor 
volgend jaar. 
Daarom vragen wij u, als u een jongste kleuter wilt 
inschrijven voor 2015-2016, dit nog dit schooljaar te 
doen.  
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Kent u mensen die met hun kind willen 

overstappen naar het Samenspel, wilt u hen dan 

vragen dit ook zo snel mogelijk aan ons te laten 

weten? 

Heeft u zelf verhuisplannen dan horen wij dit 

natuurlijk ook graag op tijd. 

Belangrijke data in mei,  juni, juli 

18 mei                       1e schooldag na de meivakantie 

20 mei                       Bibliotheekbezoek gr. 6 Midden 

20 mei                       Bliksemstage beide groepen 8  

21 mei                       Bibliotheekbezoek gr. 4 Midden 

25 mei                       2e Pinksterdag. Alle kinderen  

                                     vrij 

26 mei                       Studiedag. Alle kinderen vrij 

27 t/m 29 mei         Schoolkamp groep 8 Midden 

1 t/m 3 juni             Schoolkamp groep 8 Noord 

1 t/m 4 juni             Avondvierdaagse Almere 

                
3 juni                         Bibliotheekbezoek gr. 3 Midden  

10 juni                       Schoolreisje groep 1 t/m 7 

19 juni                       Rapporten uit 

22 t/m 24 juni        Rapportgesprekken 

30 juni                       Afscheidsavond groep 8 Midden 

  1 juli                         Afscheidsavond groep 8 Noord 

  3 juli                         11.45 uur  start zomervakantie 

Fijne meivakantie 

iedereen 
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