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Locatie Noord: Leeuwardenplein 34, 1324 BH, Almere Tel. 036 533 0514 / 524 5453 (IB)
Locatie Midden: Amsterdamweg 11, 1324 RL, Almere Tel. 036 534 6292 / 534 6334 (IB)
e-mail: directie@samenspel.asg-almere.nl

Agenda: juni/juli:
Vrijdag 15 juni: Suikerfeest, alle leerlingen de
hele dag vrij!
Maandag 18 juni: Schoolkamp groep 8 Noord
Woensdag 20 juni: Schoolkamp groep 8 Midden
Schoolreis groepen 1 /2 en 2 /3
Vrijdag 22 juni: Schoolreis groepen 3 t /m 7!
Vrijdag 29 juni: Rapporten mee naar huis
Woensdag 4 juli: Leerlingen om 12.00 uur vrij!
Dinsdag 17 juli: Eindmusical groep 8 (Noord)
Woensdag 18 juli: Eindmusical groep 8
(Midden)
Vrijdag 20 juli: Laatste schooldag, Vakantie
start om 12.00 uur!

Zelf voor de klas?

De Almeerse Scholen Groep biedt de unieke
mogelijkheid om in 14 maanden een pabodiploma te halen. Dit noemen we de
Talentroute. Deze Talentroute is speciaal
ontwikkeld door en voor onze scholengroep.
Samen zorgen we ervoor, dat je na het
behalen van je diploma voor de klas kunt bij
één van onze 40 basisscholen in Almere. Je
hebt meteen een baan. De opleiding wordt
door ASG betaald. Jij gaat 2 dagen naar
school en loopt 3 dagen stage (tegen een
passende vergoeding).
Niet iedereen kan mee doen in Talentroute.
Als je beschikt over minimaal een hboopleiding en door de stevige selectie komt,
dan maak je kans op een plek in de
Talentroute. En heb je straks een baan bij de
grootste werkgever van Flevoland, waar je
continu aan je eigen talent én het talent van
jouw leerlingen kunt blijven werken.
Meer weten over de Talentroute? Kijk op
www.werkenbijasg.nl bij Hoe word ik
leerkracht? of neem contact op via
werkenbijasg@asg.nl of 036 – 540 63 63.

Oproep:

Misschien is het wel eens door je hoofd
geschoten of heb je er ook wel eens serieus
over nagedacht. Als je aan de slag wilt in het
basisonderwijs maar nog niet het juiste
diploma hebt, lees dan snel verder.

Op het aanmeldformulier voor onze school wordt u
gevraagd om wel of geen toestemming te geven
voor het maken van foto’s tijdens activiteiten met
de kinderen of filmen ten behoeve van
opleidingsdoeleinden of bij coaching van
leerkrachten, voor de nieuwsbrief of website. Wij

zijn verplicht om u jaarlijks te vragen of uw
toestemming destijds nu ook nog geldig is. Mocht
u om wat voor reden ook geen toestemming (meer)
willen geven dan vragen wij u dit te melden bij de
leerkracht en meester Paul of juf Ina.
Alvast hartelijk dank!

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.

Avondvierdaagse weer succes!

Waterfeest op het Samenspel!
Het Samenspel heeft met alle deelnemers de 4
avonden uitgelopen. We zijn trots op jullie
allemaal!

Dank voor de fruithap tijdens de
avondvierdaagse!
Wij bedanken de onderstaande sponsoren van
appels en bananen tijdens alle 4 de avonden:
Dirk van den Broek (Centrum)
AH Muziekwijk,
Berk Gida ( Centrum)

Herinnering!!! Laatste oproep!
Beste ouders,
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..

Het team Samenspel wenst u een een
fijn weekend!

