
  

 
Verandering kleuterschoolplein op Midden 
Eén van de wensen die juf Corinne had, was een 
verandering van het kleuterschoolplein op Midden, 
waarbij centraal op het plein een boom zou komen 
te staan en daaromheen een vriendschapsbank waar 
de kinderen tijdens het buitenspelen ook even rustig 
met elkaar zouden kunnen zitten en praten. 
Deze week zijn de werkzaamheden van start gegaan 
om deze wens uit te voeren. De kleuters op Midden 
moesten daarvoor wel even naar het grote plein 
uitwijken, want met al die grote machines op het 
kleuterplein was het natuurlijk wel erg gevaarlijk 
om daar in de buurt te spelen. 
We hopen dat volgende week het werk klaar is en 
dat de boom er staat.  
 

 
 
 

 
Juf Corinne overleden 
Afgelopen zomervakantie is juf Corinne van 
Samenspel-Midden overleden. Vanaf 2009 was juf 
aan onze school verbonden en zij heeft gedurende die 
jaren altijd de kleuters onder haar hoede gehad.  
Twee jaar geleden kreeg Corinne te horen dat zij 
ernstig ziek was. De eerste behandelingen leken goed 
aan te slaan en begin vorig schooljaar was  juf zover 
hersteld dat zij met een nieuwe klas kon beginnen. 
Helaas werd Corinne aan het begin van de 
voorjaarsvakantie weer ziek en bleken de 
vooruitzichten erg slecht.  Alle behandelingen die zij 
de laatste maanden heeft moeten ondergaan, hebben 
helaas niet mogen helpen.  
Op 2 augustus is juf Corinne overleden. Wij missen 
haar ontzettend. 
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De Grote Dag 
Net als vorig schooljaar gaan wij al vroeg  “De 
Grote Dag” organiseren. Op 21 september is het 
zover. Op deze dag zijn er allerlei activiteiten in 
school, in het activiteitencentrum Stedenpunt, op 
de Playground, ja zelfs tot op de Kinderboerderij 
aan toe. U krijgt via de leerkracht nog de nodige 
informatie, maar zeker is wel dat we weer een 
heleboel ouderhulp kunnen gebruiken. Schrijft u 
dus de datum op de kalender en als u hulp kunt 
bieden, geef u dan op m.b.v de invulstrookjes die 
de komende week ongetwijfeld uw kant opkomen. 
 
Een nieuw gezicht op Noord: even voorstellen 
U ziet mij elke dinsdag en woensdag bij de 
voordeur staan om iedereen een goedemorgen te 
wensen. Mijn naam is Fred Aangeenbrug (…..???? 
jazeker, inderdaad getrouwd met juf Marian 
Aangeenbrug van groep 7) en ik ben dit jaar op 
Noord komen werken om meester Martin te 
vervangen. Zoals u weet is hij eind vorig schooljaar 
met pensioen gegaan. Ik ben afkomstig van 
Samenspel-Midden, waar ik de afgelopen 34 jaar 
heb gewerkt. De laatste 10 jaar werkte ik  2 dagen 
per week als schoolcoördinator en voor de overige 
dagen als leerkracht groep 7 en 8.  
Dit jaar ben ik op dinsdag en woensdag dus op 
Noord i.p.v. meester Martin en op donderdag 
vervang ik meester Cas in groep 8. Op maandag en 
vrijdag ben ik dan weer even terug op Samenspel- 
Midden om daar de zaken voor meester Paul waar 
te nemen. Ik hoop op een prettige samenwerking 
met u en de kinderen en wens iedereen een heel 
fijn schooljaar. 
 
Nog een nieuw gezicht, maar dan op Midden. 
Juf Muriël Issa heeft sinds begin dit schooljaar 
groep 6 op Samenspel-Midden onder haar hoede. 
Juf Muriël, wij hopen dat u het bij ons op school 
heel erg naar uw zin zult krijgen. Wij zijn in elk 
geval erg blij met uw komst en heten u bij deze dan 
ook hartelijk welkom op het Samenspel. 
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Jantje Beton actie 
Volgende week woensdag gaan de kinderen van de 
groepen 8 weer op pad om zoveel mogelijk loten 
voor de actie Jantje Beton te verkopen. Een lot kost 
€ 3,- en de helft daarvan is voor  de school om aan 
het schoolkamp van groep 8 te besteden. Wij hopen 
dat u weer een lot wil kopen bij de kinderen. 
 
Kinderpostzegelactie 2016 
Natuurlijk doen we ook mee aan de 
kinderpostzegelactie 2016. Uiteraard is deelname 
ook hier geheel vrijwillig. In de groepen 7 en 8  van 
Samenspel- Midden zullen de kinderen worden 
uitgenodigd deel te nemen. De actie start op 28 
september. De kinderen die willen deelnemen zullen 
van ons een toestemmings-formuier meekrijgen. Wij 
vragen u dit dan ondertekend mee terug te geven. 
 
Kinderboekenweek 2016 
Op 5 oktober start de Kinderboekenweek in 
Nederland. Uiteraard gaan wij daar weer veel 
aandacht aan besteden. Het thema is dit jaar: Voor 
altijd jong: opa en oma. 
Eén van de onderdelen zal ook dit jaar de 
voorleeswedstrijd zijn voor de groepen 5/6 en 7/8.  
De voorrondes daarvoor worden in de klassen 
gehouden en de finale vindt plaats in de week voor 
de herfstvakantie. De precieze datum en tijd laten 
we nog even weten. 
 
Jeugdbladen en toetsenbordcursussen 
Aan het begin van elk schooljaar kunnen de kinderen 
zich abonneren op jeugdtijdschriften. Deze week 
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. 
Voor zover de aanmelding niet digitaal gaat, zullen 
onze conciërges meester Aziz en meester Mo de 
aanmeldingen verzamelen en opsturen.    
 
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? 

 

Algemene ouderavond 22 september 

Op 22 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 (nieuwe) 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. 

U krijgt hierover een uitgebreide mail van de 

leerkrachten 

De   digitale weekbrief 
Elke vrijdag komt de weekbrief digitaal naar u toe.  
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. Dit kan uiteraard gewoon digitaal. 
Hierdoor zien wij ook dat de brief is gelezen. 
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. 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 in dezelfde mail. 
Natuurlijk komen er nog wel brieven op papier naar 
u toe, maar op deze manier hopen we toch het 
papierverbruik van de school terug te kunnen 
dringen. 
 

19 september studiedag 
Maandag 19 september zijn alle 
kinderen vrij vanwege een 
studiedag. Noteert u de datum in 
uw agenda? 
 
Belangrijke data in september en oktober 
14 september        start Jantje Betonactie gr. 8 
19 september        Studiedag. Alle kinderen vrij 
21 september        De Grote Dag 
22 september        Ouderavond 
28 september        Start Kinderpostzegelactie 
  5  oktober             Start Kinderboekenweek 
17-21 oktober       Herfstvakantie 
 

Een heel fijn en 

hopelijk ook nog 

een beetje zonnig 

weekend 

toegewenst. 

 

Team samenspel



 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 


