
 

Een berichtje van Corinne……… 
Beste ouders en kinderen, ik wil jullie eerst bedanken voor 
alle kaarten, bloemen, cadeautjes en lieve berichtjes. Echt 
super om te krijgen, doet goed! 
Ik vond het  moeilijk om de school zo plotseling te verlaten 
en mijn klasje met mijn lieve kinderen achter te laten. 
Buiten dat ik erg emotioneel was na het horen van dit 
bericht moest ik gelijk voor allerlei onderzoeken naar het 
ziekenhuis. Gelukkig was er al snel een vervangster en dat 
was enigszins een geruststelling. 
Ik heb verleden week te horen gekregen dat de 
behandeling aanslaat maar heb nog een lange weg te gaan. 
Helaas zien jullie mij voorlopig niet op school en zal ik 
jullie moeten missen!  Gelukkig  word ik door collega’s op 
de  hoogte gehouden over hoe het met jullie gaat! 
Nogmaals bedankt voor alle belangstelling! 
 
Liefs Corinne 
 

Springkussens op 27 aug. en 3 sept. groot feest! 

Afgelopen woensdag is op het schoolplein van Samenspel-

Midden weer het springkussenfeest gehouden. De week 

daarvoor was het schoolplein van Noord op dezelfde 

manier omgetoverd tot een waar speelparadijs. 

De pleinen stonden vol met allerlei leuke activiteiten voor 

de kinderen uit de buurt. Van tevoren waren de kinderen 

met een flyer uitgenodigd en velen waren dan ook 

gekomen. Gelukkig was het weer prachtig, zodat de 

kinderen, zonder natte voeten te krijgen, konden blijven 

springen. 

Algemene ouderavond en klassenpresentaties 
Afgelopen  donderdag van 18.30  tot 19.30 uur was u weer 
welkom in de klas, waar uw kind iets kon vertellen over 
dit leerjaar. In de groepen 1/2  en 3 hebben vooral de 
juffen het een en ander verteld. Vorige week heeft u 
hiervoor de uitnodiging via het weekmapje en de digitale 
nieuwsbrief gekregen. 
Na afloop van de klassenpresentaties zijn er weer de 
openbare vergaderingen van de MR en OR gehouden.  
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Sport- en speldag 9 sept. 
Volgende week dinsdag houden we onze jaarlijkse sport-
dag op de Playground(voor de groepen 3 t/m 8 Midden 
en Noord) en op Samenspel-Midden  de speldag voor de 
kleuters van beide locaties. De kinderen starten in de 
eigen klas op hun eigen locatie en gaan tot ongeveer 
12.00 uur  met de spelletjes. Zij gaan daarna tot 12.30 
uur nog even naar de klas.  Vanaf 12.30 uur zijn ze voor 
de rest van de dag vrij. 

 
 
Actie Jantje Beton 
Volgende week woensdag start weer de landelijke actie 
voor de jantje Beton Loterij. Onze 8e groepers gaan 
proberen zo veel mogelijk loten te verkopen. De helft 
van de totale opbrengst is voor de school. De gelden 
zullen, net als afgelopen jaar, besteed worden aan het 
afscheid en het kamp van groep 8. 
 

 
 
 
Voorleeswedstrijd groepen 5 t/m 8 tijdens 
Kinderboekenweek 
 
De komende weken zijn de kinderen uit de groepen 5 
t/m 8 weer uitgenodigd om deel te nemen aan de 
voorleeswedstrijd tijdens de Kinderboekenweek die op 
1 oktober begint. U heeft daar thuis misschien al over 
gehoord. In de klas worden eerst voorrondes gehouden 
en de winnaars daarvan mogen op donderdag 9 oktober 
hun voorleestalent nog eens laten horen tijdens de finale 
van de Voorleeswedstrijd, die dit jaar op Noord zal 
worden gehouden. 
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Hulpouders gevraagd bij de creacursus op Midden 
 
We willen graag weer starten met de creacursus 
handvaardigheid, maar komen nog wat  helpende handen 
te kort. Wij zijn op zoek naar creatieve ouders die het leuk 
vinden om met een klein aantal kinderen uit de groepen 5 
t/m 8 op woensdagochtend van 11.30 tot 12.30 uur te 
knutselen. U kunt zich opgeven bij Fred of bij de leerkracht 
van uw kind. U hoeft hiervoor niet een kind in de groepen 
5 t/m 8 te hebben hoor. Als u kleuterouder bent en het 
lijkt u wel wat, bent u ook van harte welkom. 
 

              
     
Ouderbijdrage Samenspel 
 
Over een kleine 2 maanden komt Sinterklaas al weer in 
ons land aan. Dit betekent dat de Ouderraad en teamleden 
van het Samenspel weer druk bezig is met uitzoeken van 
de presentjes voor de kinderen.  
Hiervoor is uw ouderbijdrage weer hard nodig. Ook dit 
jaar wordt weer alleen voor die kinderen van wie de 
ouderbijdrage is betaald een cadeautje gekocht. De 
bedragen voor dit jaar zijn hetzelfde gebleven als vorig 
jaar. 
Kent u het rekeningnummer en de bedragen nog? 

1e kind  € 27,50 

2e kind  € 20,- 

3e kind  € 15,- 

op rekeningnummer  IBAN:  NL09INGB0005435156  

t.n.v  Ouderraad Samenspel onder vermelding van voor- en 

achternaam van uw kind(eren) en het/ de  

groepsnummer(s) (1/2 a, 1/2 b,  3,4,5,6,7 of 8 en dan de 

toevoeging locatie Midden 

Voor de ouders van Noord graag vermelding van voor- en 

achternaam van uw kind(eren) groep 1/2 a, 1/2 b, 3 , 4/5 

5/6, 7 of 8 en de toevoeging locatie Noord 

 

        
 
Koffieochtenden weer van start           
De koffieochtenden, georganiseerd door de OR, gaan in 
oktober weer van start. Op 1 oktober op Noord en 8 
oktober op Midden bent u weer van harte welkom om 
even bij te praten of om deel te nemen aan de thema-
ochtend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
Belangrijke data 
 
  9  sept.   Sport-en speldag groep 1 t/m 7 
                  Continurooster. Kinderen om 12.30 uur vrij 
10 sept.   Start loterij actie Jantje Beton door groepen  8 
24 sept.   einde loterij actie jantje Beton 
   1 okt.    Start Kinderboekenweek  
                  Koffieochtend Noord  8.45 uur 
   8 okt.    Koffieochtend Midden  8.45 uur 
   9 okt.    Voorleeswedstrijd: finale op Noord     
10 okt.     herfstvakantie ( ook dit jaar weer 2 weken !!!!)                                              

 

 Fijn weekend iedereen! 

 
 
 


