
 

We zijn weer begonnen 

Maandagochtend 18 augustus. De vakantie zit er op…… 

De  wekker gaat af en we moeten allemaal  weer vroeg 

opstaan. Buiten is het grauw. Het mooie vakantieweer lijkt 

nu ook voorbij. Zes lange weken uitgerust. Het nieuwe 

schooljaar staat voor de deur. 

Om tien voor half negen gaan de school en de klassen 

open. “Goedemorgen allemaal, fijne vakantie gehad?” 

Vrolijke gezichten. Kwebbelende stemmetjes. Ze hebben er 

weer zin in. Wij ook.  

Hier en daar een bedrukt gezicht. Dat kind is voor het 

eerst op school. Moet nog even wennen aan al die 

nieuwigheid. Komt wel goed. 

We maken er gewoon weer een topjaar van met z’n allen.  

Werken als we werken moeten , feesten als we feesten 

kunnen en tussendoor lachen en plezier maken. Iedereen 

is welkom, iedereen doet mee. Leren doe je samen, want 

samen weet je meer dan in je eentje. Zo gaat dat op het 

Samenspel.  

Hoofdluis 
Vak na een vakantie is het de tijd dat de hoofdluizen weer 
van zich doen spreken. Wilt u deze dagen uw kind extra 
goed controleren en in geval van besmetting de leerkracht 
van uw kind waarschuwen? Iedere maand worden de 
kinderen op school gecontroleerd door een aantal ouders, 
maar hoe eerder een besmetting wordt ontdekt, hoe 
sneller wij hem onder controle hebben. 
 

 
 
Wij zijn nog op zoek naar ouders die ons willen helpen met 
het maandelijkse luizenonderzoek in de  klassen. Iedere 
groep heeft een ouder nodig die dit onder schooltijd op 
zich wil nemen. Hebt u even tijd en bent u bereid dit op u 
te nemen, geef u dan op bij de leerkracht(en) van uw kind. 
Samen met u maken zij dan een schema. 
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Jeugdbladen en toetsenbordcursussen 
Aan het begin van elk schooljaar kunnen de kinderen 
zich abonneren op jeugdtijdschriften. Binnenkort krijgen 
de kinderen een pakket brochures mee. Hebt u interesse, 
vul dan de aanmeldingsstrookjes in en lever ze in bij de 
leerkracht van uw kind.  
Ook zijn er weer aanbiedingen  om goed met het 
toetsenbord van de computer om te leren gaan, ofwel 
zoals we het vroeger noemden: de typcursus Onze 
conciërges zullen de aanmeldingen verzamelen en 
versturen.    
 
Gymkleding en gymschoenen. 
Het is voor uw kind prettig om te gymmen met eigen 
gymkleren en een paar goede gymschoenen aan. Vooral 
die schoenen zijn erg belangrijk om blessures aan tenen 
en voeten te voorkomen. Bovendien is het ook een stuk 
hygiënischer. Na de gym krijgen de kinderen de 
gelegenheid zich op te frissen. Geeft u een handdoek 
mee? 
 
Kinderen tussen de middag niet te vroeg naar school 
Wilt u er op letten dat uw zoon of dochter tussen de 
middag niet te vroeg naar school gaat om op het 
schoolplein te spelen? Het  schoolplein is dan voor de 
kinderen van de overblijf en daar kunnen geen andere 
kinderen tussendoor komen spelen. De kinderen zijn om 
12.45 uur weer welkom op het plein, omdat dan de 
overblijf kinderen naar binnen gaan. Om 12.50 uur gaan 
dan de deuren weer open voor alle andere kinderen. Wij 
hopen op uw medewerking. 
 

Sport-en speldag groep 1 t/m 7 op 9 september 

Op 9 september houden we onze jaarlijkse sport- en 

spelochtend voor de kinderen van groep 1 t/m 7. We 

hebben die dag dan een “woensdagrooster”, wat 

betekent dat de kinderen om 12.30 uur vrij zijn. 

Voor de kinderen van groep 8 geldt dezelfde eindtijd, 

alleen zullen zij zelf niet sporten. Hen wordt gevraagd de 

spelletjes bij de kleuters te leiden. Later in het schooljaar 

krijgen zij hun eigen sportochtend.  

 

Schoolmelk op Midden 

U kunt uw kind opgeven voor een 

schoolmelkabonnement. De inschrijfformulieren 

hiervoor staan bij onze conciërge meester Mo. U kunt er 

gewoon één pakken, invullen en weer inleveren bij Mo. 
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De   (digitale) weekbrief 
Vorig schooljaar zijn wij begonnen met het digitaal 
versturen van de weekbrief. Daar willen wij uiteraard 
weer mee doorgaan. Hiervoor hebben wij uw emailadres 
nodig waarop u hem wilt ontvangen. Elke vrijdag krijgt uw  
kind de weekbrief mee naar huis. In deze brief staan 
belangrijke mededelingen vanuit de klas. Het is de 
bedoeling dat u deze brief, na het lezen, van een 
commentaartje voorziet. Bijv. een opmerking over het 
weekend, een sportprestatie van uw kind, een logeerpartij, 
een verjaardag of iets anders gezelligs. De juf of meester 
kan hier dan tijdens de kring op maandag op ingaan, of op 
reageren in een persoonlijk woordje als het niet in de 
kring besproken kan worden. U begrijpt dat de weekbrief 
elke maandagochtend weer terug op school moet zijn. 
Voor uw kind is het prettig te weten dat school en thuis 
met elkaar communiceren. Ook de “Samenspraak” en 
andere brieven van school zijn vaak bijgesloten bij de 
weekbrief. 
 

Springkussenfeest op het Samenspel 

Woensdag 27 augustus op het schoolplein van Samenspel-

Noord aan het Leeuwardenplein en woensdag 3 

september op het schoolplein van Samenspel-Midden aan 

de Amsterdamweg gaan we weer een middagje “los” op 

het springkussen. Alle kinderen uit de wijk zijn die middag 

welkom om bij ons de conditie te testen, de sprongkracht 

te verbeteren of gewoon gezellig bij te kletsen. Zegt het 

gerust voort. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

Juf Corinne 
Juf Corinne is in de zomervakantie begonnen met de 
behandelingen. Deze zijn bijzonder zwaar en het zal nog 
een lange tijd duren voor zij hiermee helemaal  klaar is. 
Daarna volgt nog een lange periode van herstel en weer op 
krachten komen. 
 

Juf Vera 

De gebroken enkel is al een heel eind genezen, maar hoe 

het kwam dat juf Vera viel in de klas is niet duidelijk. 

Voorlopig blijft juf nog thuis, zolang de onderzoeken lopen. 

 

Voor beide juffen geldt dat een kaartje bijzonder welkom 

is en enorm wordt gewaardeerd. U kunt uw 

beterschapswensen bij ons op school afgeven en wij 

zorgen dat de kaarten en tekeningen bij hen thuis worden 

bezorgd. 

Welkom Juf Anouk  

In de groep van juf Corinne vindt u een nieuw gezicht. 

Zolang juf Corinne nog het ziekbed moet houden, neemt 

juf Anouk haar klas over. 

Anouk wij wensen je heel veel plezier op onze school. 

 

Algemene ouderavond 4 september 

Op 4 september kunt u in de klas (sen) van uw kind(eren) 

terecht om  te horen wat er dit jaar zoal staat te gebeuren, 

met welke methodes wij werken enz. enz. U zult dit keer 

niet door de juf of meester worden rondgeleid, maar door 

uw eigen kind. Ten minste, dat geldt voor de kinderen uit 

de groepen 4 t/m 8. In de groepen 1/2  en 3 zijn het de 

juffen die u wegwijs zullen maken. Uiteraard zijn de 

leerkrachten 4 t/m 8 wel in de klas en kunt u uw vragen 

ook aan hen stellen. 

Vakanties ,studie- en vrije (mid)dagen in ’14-‘15 
 
Vakanties Eerste dag Laatste dag 
herfstvakantie 13-10-‘14 24-10-‘14 
kerstvakantie 22-12-‘14 02-01-‘15 
voorjaarsvakantie 23-02-’15 27-02-‘15 
paasvakantie 03-04-‘15(Goede 

Vrijdag) 
08-04-‘15( 8 april 
studiedag) 

meivakantie 04-05-‘15 15-05-‘15( incl. 
Hemelvaart 

pinkstervakantie 25-05-‘15 26-05-’15 (is een 
studiedag) 

zomervakantie 06-07-‘15 14-08-‘15 

 
Studiedag 1 01-09-‘14 
Studiedag 2 28-11-‘14 
Studiedag 3  02-03-‘15 
Studiedag 4 20-03-‘15 
Studiedag 5 08-04-’15 ( sluit 

aan op Pasen) 
Studiedag 6 26-05-‘15 

 
9-9 –’14     Sportdag Kinderen  om12.30 uur vrij 
5-12-’14    Sinterklaas Kinderen om 11.45 vrij 
18-12-’14 i.v.m. Kerstdiner Kinderen om 11.45 vrij 
19-12-’14 Kerstvakantie  Kinderen om 11.45 vrij 
27-04-’15 Koningsdag Kinderen hele dag vrij 
03-07-’15 Zomervakantie Kinderen om 11.45 vrij 
i.v.m. viering Koningsspelen 
zullen wij op 24april of 1 mei 
een continurooster draaien 

Kinderen op één van deze 
dagen om 12.30 uur vrij 

 
 
Betaling overblijf 
Vanaf dit jaar kunt u elke dag bij meester Mo terecht om 
een overblijfkaart te kopen. Ziet u hem even niet, dan kan 
het ook altijd bij meester Fred in het kamertje op maandag 
t/m woensdag of op donderdag en vrijdag in groep 8. 
Wij doen ons best u op tijd te waarschuwen dat uw 
strippenkaart bijna vol is. In het verleden liep dat wel eens 
mis, omdat er maar één moment per week was waarop 
deze herinneringen werden meegegeven. Meestal met de 
weekbrief op vrijdag. Vanaf dit schooljaar houden wij de 
administratie dagelijks bij en krijgt u, als alles goed gaat, 
op tijd uw herinnering  en staat u niet meer voor 
verrassingen. U kunt natuurlijk zelf ook op de kalender 
bijhouden wanneer het weer tijd is om een kaart te kopen. 
Als u een herinnering krijgt via uw kind, wilt u dan zo 
spoedig mogelijk een nieuwe kaart komen kopen? 
 
Jantje Beton 

Vanaf woensdag 10 september start weer de actie Jantje 

Beton. U kunt weer loten kopen bij de leerlingen uit onze 

groepen 8. De helft van de opbrengst is voor school, dus 

dat komt goed van pas.  

Belangrijke data 

27 aug.     Springkussenfeest Noord 

  1  sept.   Studiedag. Alle kinderen vrij 

  3  sept.   Springkussenfeest Midden 

  4  sept.   Alg. ouderavond. Voorlichting in de klassen 

  9  sept.   Sport-en speldag groep 1 t/m 7 

                  Continurooster. Kinderen om 12.30 uur vrij 

10 sept.  Start actie Jantje Beton groep 8 

                                                      Fijn weekend allemaal! 

 


