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De laatste periode betekent voor de groepen 8 dat
het einde van de basisschool in zicht komt. En dat
is spannend en tegelijkertijd ook leuk. Zo staan er
nog tal van activiteiten met elkaar op stapel
waaronder kamp en de musical

Agenda mei/juni/juli:
Maandag 21 mei: 2e pinksterdag: vrij!
Dinsdag 22 mei: Studiedag team: alle leerlingen
zijn vrij!
Maandag 4 juni: les tot 12.00 uur!
Vrijdag 15 juni: Suikerfeest, alle leerlingen de
hele dag vrij!
Woensdag 20 juni: Schoolreis alle kleutergroepen
en groep 2/3
Maandag 18 juni: Schoolkamp groep 8 Noord
Woensdag 20 juni: Schoolkamp groep 8 Midden
Vrijdag 22 juni: Schoolreis groepen 3 t /m 7!
Woensdag 4 juli: Leerlingen om 12.00 uur vrij!

Wij zijn heel blij dat het met juf Ellen de goede
kant op gaat! Zij is na de vakantie weer 4 dagen op
school!

Ook zijn we blij dat Juf Yvonne weer gestart is
sinds afgelopen maandag.

Bezetting aanspreekpunten op alle
locaties per 1 mei:
Per 1 mei tot de zomervakantie hebben we een
aangepast schema gemaakt tot wie en op welke
dagen u zich kunt wenden:

Periode tot de zomervakantie:
Het klinkt nog ver weg, maar we zijn begonnen
aan de laatste periode van dit schooljaar.
Directie en team zijn een weg ingeslagen waarin
zowel voor het Samenspel als de Zeetuin de eerste
stappen zijn gezet naar een nauwere
samenwerking. Het doel om voor alle kinderen het
maximale uit zichzelf te kunnen halen blijft ons
uitgangspunt.

Locatie Noord:
Maandag: juf Ria
Dinsdag: juf Ria
Woensdag: juf Ina
Donderdag: meester Paul en juf Ria
Vrijdag: juf Ria
Locatie Midden:
Maandag: juf Wendy

Dinsdag: meester Paul en juf Wendy
Woensdag: juf Wendy
Donderdag: juf Ina en juf Wendy
Vrijdag: juf Ina
Locatie Zeetuin:
Meester Paul op maandag en vrijdag
Juf Ina op dinsdag
Juf Kirsten op maandag, woensdag en donderdag.

Studiedag leerkrachten dinsdag 22
mei!

Herinnering betaling ouderbijdrage!

We gaan met beide teams weer hard aan de slag
om onze ontwikkelingen op het gebied van
Onderzoekend en Ontwerpend Leren en
Begrijpend Lezen verder te verdiepen.
De kinderen zijn die dag vrij!

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.

Juf Adrie krijgt een lintje!
Juf Adrie heeft op donderdag 26 april een lintje
gekregen uit handen van onze burgermeester
vanwege haar vele vrijwillige activiteiten meer dan
25 jaar voor onze school! Zij is nu officieel lid van
de orde van Oranje Nassau!
Van harte gefeliciteerd juf Adrie!
Dat hebben we natuurlijk ook op Noord nog eens
met zijn allen gevierd afgelopen dinsdag.

Korfbal:
Afgelopen woensdag heeft team Samenspel alles
in de strijd gegooid met als resultaat dat we derde
zijn geworden in onze poule!
Van harte gefeliciteerd en jullie zijn kanjers!!!!

Herinnering:
Beste ouders,
Denkt u nog even aan de bijdrage
voor schoolreis en schoolkamp!
De schoolreisjes zijn dit jaar gepland op woensdag
20 juni voor de groepen ½ en voor de groepen 3
t/m 7 op vrijdag 22 juni.
De kosten voor de schoolreisjes zijn net als vorig
jaar €28,00 per kind. De kosten zijn voor het
busvervoer, entree van het park en versnaperingen.
We vragen u vriendelijk het bedrag zo spoedig
mogelijk over te maken, aangezien we de kosten
voor het busvervoer eind mei moeten voldoen.
Zowel voor de kinderen op noord als de kinderen
op midden, kunt U het geld voor het schoolreisje
storten op :
Rekening :

NL 09 INGB 0005 4351 56
T.n.v. Ouderraad basisschool Het
Samenspel Almere
Onder vermelding van : naam en groep van
uw kind

Excursie kinderboerderij op vrijdag
25 mei groep 1 /2 en 2/3 van Noord en
1 /2 van Midden:
Wie van u vindt het leuk om met ons mee te gaan?
Wij zijn dringend op zoek naar hulpouders!
Meld u aan bij juf Jolanda, juf Lenie, juf Anouk en
juf Karima! zij zullen er blij mee zijn!

Let op:
Dramales voor groep 3
Dat was vanmorgen een actieve en gezellige start
van de dag!
Wat hebben we genoten!

Maandag 21 mei en dinsdag 22 mei
zijn de kinderen vrij!
Het team Samenspel wenst u een
prettig weekend.

