
   

 

 
 

Agenda maart/april: 

 
12-03: Start schoolproject: 

 Het Samenspel reist door de tijd 

29-03: verkort rooster: les tot 12.00 uur! 

30-03: goede vrijdag 

02-04: 2e paasdag. 

03-04: Studiedag Team: alle leerlingen zijn vrij! 

10-04: Afsluiting project met tentoonstelling van  

13-04: Bingoavond vanaf 19.30 uur. 

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

20-04: Koningsspelen 

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

27-04 t/m 11-05: meivakantie 

 

 

 
 

 

Nieuwe meester! 

 
Wij zijn blij dat meester Berjan ons team gaat 

versterken.  

Hij stelt zich graag zelf aan u voor: 

 

 

 
Misschien heeft u mij al wel op school zien 
rondlopen. Hoog tijd om mij dus even voor 
te stellen aan jullie. 
Vanaf de voorjaarsvakantie werk ik op het 
Samenspel als leerkracht van groep 6/7 en 
groep 8. Mijn naam is Berjan Welink ik ben 
23 jaar en woon in Dronten.  Momenteel 
studeer ik naast het werken op het 
Samenspel, aan hogeschool In Holland, in 
Haarlem.  
Naast werken in het onderwijs ben ik actief 
in de muziek. Ik heb een eigen band 
waarmee ik in het weekend af en toe een 
optreden heb. Ik speel gitaar en ik zing. Ook 
hou ik erg van sporten. Volleybal en voetbal 
vind ik erg leuk. 
 
Mijn werkdagen zijn:  
 
Donderdag:  Groep 8 
Vrijdag:  Groep 6/7 
 
Groetjes, 
 
Berjan Welink 
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Schoolvoetbal data: 

Al voor de Paasdagen starten we weer met ons 

jaarlijks schoolvoetbaltoernooi! 

Hieronder ziet u de data vermeld waarop gespeeld 

gaat worden. Eventuele afgelastingen horen we pas 

vlak voor de speeldatum. 

Ieder team krijgt van te voren een brief met alle 

verdere informatie. 

14 maart: jongens groep 8 midden 

21 maart: jongens groep 8 noord 

28 maart: jongens groep 7 midden 

4 april: meiden groep 8 en 7 midden 

11 april: finaledag voor de teams die zich daarvoor 

plaatsen. 

 
 

 
 

Het Samenspel reist door de tijd!  

Aankomende maandag starten we met ons grote 

schoolproject:” Het Samenspel reist door de 

tijd”! Zowel op Noord als op Midden starten we 

met een verrassing voor de kinderen. 

Vervolgens zal het project in alle groepen de 

komende weken centraal staan. 

De volgende onderwerpen zullen in de groepen 

aan bod komen: 

Groepen 1, 2 en 3 : Dino’s 

Groepen 4: Monniken en ridders 

Groepen 5: De Romeinen en de Grieken 

Groepen 6: Tijd van de steden en Staten 

Groepen 7: Tijd van Ontdekkers en hervormers 

Groepen 8: Industriële revolutie en de 20e eeuw 

U bent van harte welkom op onze tentoonstelling 

op dinsdag 10 april. U hoort de precieze tijd nog 

via de leerkrachten in de weekmail. 

 

 

Filmvoorstelling voor de groepen 1, 2 

en 3! 

Op vrijdag 16 maart gaan de kinderen  van de 

onderbouwgroepen van Midden en Noord naar de 

filmvoorstelling van Bollie en Billie in de filmzaal 

van de nieuwe bibliotheek.  De groepen 1/ 2 van 

locatie Midden en de groepen 1/ 2 en 2/3 worden 

daar om 9.00 uur verwacht. De ouders van deze 

leerlingen krijgen verdere informatie van de eigen 

juffen.  

 

Wordt uw kind in schooljaar 

2018/2019 vier  jaar? 

 Als uw zoon of dochter dit kalenderjaar nog vier 

jaar wordt kunt u het nu al het beste opgeven. We 

zijn al voorzichtig bezig met de groepsgroottes 

voor het volgend jaar op beide locaties te bekijken. 

Hoe eerder wij zekerheid hebben over het aantal 

leerlingen voor het volgend jaar, hoe beter het is. 

Alle leerlingen die vóór 1 okt. 2018 bij ons zijn 

aangemeld tellen al mee in de telling voor 2018-

2019  en worden al ingedeeld in hun nieuwe klas.  

Oudere kinderen kunt u natuurlijk ook al opgeven. 

Die tellen net zo hard mee!!! 
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Op vrijdag 13 april is het weer zover! De jaarlijkse 

grote Bingo avond met aan het wiel Meester Paul. 

Er zijn weer fantastische prijzen te winnen. Vanaf 

19.30 uur zijn jullie van harte welkom! Komen 

jullie ook?  

 

Boekenwormen 

De bibliotheek op Midden is twee boekenwormen 

rijker. U kunt ze bewonderen in onze boekenkast. 

Sandra, onze ouderraad en bibliotheekmoeder 

heeft deze kunsstukjes voor de school gehaakt. 

Hartelijk dank Sandra! 
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