
    
 

Beste ouders, 

 

Een extra lange Samenspraak dit keer met tal 

van wetenswaardigheden. Nieuws vanuit school 

en ouderraad, maar ook informatie vanuit de 

Jeugdgezondheidszorg( JGZ) over de cursus 

“Opvoeden en zo” en over de noodzaak van 

voorlezen. 

 

Agenda oktober: 

 

Woensdag 3 oktober: start kinderboekenweek 

Donderdag 4 oktober: gr. 6 M excursie Polderbos 

Dinsdag 9 oktober: gr. 6 N excursie Polderbos 

Vrijdag 5 oktober: kinderen om 12.00 uur vrij. 

Maandag 8 oktober: Studiedag team: alle 

leerlingen zijn vrij! 

Donderdag 11 oktober: finales voorleeswedstrijd 

gr. 5/6  en 7/8 8 

Maandag 22 oktober: Start herfstvakantie 

                     

 
 

Grote Dag: 26 September 2018 

 

Eén Playground, twee schoolgebouwen, drie 

onderdelen: 

• Groen & Gezond 

• Kunst & Cultuur 

• Sport & Beweging 

 

Zie hier de ingrediënten voor een groot kinderfeest 

onder schooltijd. Om het helemaal af te maken nog 

een sausje met heerlijk herfstweer erover  en 

succes is verzekerd.  

 

En een succes werd het. Ruim vierhonderd 

kinderen van het Samenspel en de Zeetuin vierden 

dit feestje eergisteren samen.  Alle kinderen door 

elkaar in verschillende groepjes.  

Geen problemen, goede sfeer, lekkere hapjes en 

mooie werkstukken. Een heuse goochelaar die de 

kinderen versteld deed staan van zijn kunsten. 

Gelukkig werd elke truc steeds uitgelegd, zodat de 

kinderen deze thuis ook eens uit konden proberen 

op hun ouders. 

Volgend jaar doen we het weer. Waarschijnlijk 

hetzelfde recept en hopelijk weer met mooi 

herfstweer. 

 

Mensen van de organisatie: ontzettend bedankt 

voor jullie inzet. Er is weer iets heel moois 

neergezet. 

Uiteraard ook dank aan gymleerkrachten en 

leerlingen van Echnaton die alle spelletjes en 

sporten op de Playground in goede banen hebben 

geleid 

 

 
 

Oktober:   kinderboekenmaand 

 

De maand oktober staat voor een groot deel in het 

teken van de kinderboekenweek. Het thema van dit 

jaar is vriendschap. Een mooier thema kun je je 

eigenlijk niet wensen. We zullen  dan ook in alle 

klassen  veel aandacht aan de kinderboekenweek 

besteden.  

Traditioneel sluiten de kinderen van de groepen 5 

t/m 8 de kinderboekenweek af met een 

voorleeswedstrijd. Die wordt gehouden op 

donderdag 11 oktober.  
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Ouderbijdrage ’18- ‘19 

 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Het is de 

hoogste tijd om u te vragen om de ouderbijdrage te 

betalen. De ouderraad heeft de vrijwillige bijdrage 

vastgesteld op: 

 

1e kind  € 27,50 

2e kind  € 20,00 

3e kind  € 15,00 

4e en meer       gratis 

 

Waarom toch de vrijwillige ouderbijdrage 

betalen ? 

 

Het onderwijs in Nederland is gratis. Via de 

belastingen worden alle normale kosten voor het 

onderwijs zoals het gebouw, salarissen, 

leermiddelen en onderhoud betaald. 

Zo zijn wij in staat om gratis en goed onderwijs te 

geven. 

 

Alle extraatjes worden niet door de school, maar 

door de Ouderraad betaald. Cadeautjes voor 

Sinterklaas, spullen voor Kerst, het Paasontbijt, 

iets lekkers bij sportwedstrijden en vele andere 

zaken zijn voor rekening van de ouderraad. 

Daarom hebben wij uw ouderbijdrage zo hard 

nodig. 

Elk kind profiteert hiervan. 

 

Helpt u ons alstublieft een leuke school te blijven! 

Om geen contant geld op school te hebben, willen 

wij u met klem verzoeken uw bijdrage te storten 

op : 

Rekeningnummer  NL09INGB0005435156 

Ouderraad basisschool het Samenspel 

Almere 

o.v.v.   voor- en achternaam kind(eren) 

            groep…  

            locatie noord/midden 

 

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? 

 

Jeugdbladen en toetsenbordcursussen 

   

Aan het begin van elk schooljaar kunnen de 

kinderen zich abonneren op jeugdtijdschriften. 

Vorige week kregen de kinderen een pakket 

brochures mee. Hebt u interesse, vul dan de 

aanmeldingsstrookjes in.   

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, kunt 

u de strookjes bij de leerkracht van uw kind 

inleveren. 

Onze conciërges meester Aziz en meester Mo 

zullen de aanmeldingen verzamelen en opsturen.   

 

 
 

Vanwege succes en tevreden deelnemers 
organiseert JGZ Almere ook dit najaar weer 
de opvoedcursus: opvoeden en zo. 
 
Voor wie? 
Opvoeden & Zo is een cursus voor alle ouders 
van kinderen in de basisschoolleeftijd want 
kinderen opvoeden is leuk, maar soms ook 
moeilijk. Iedere ouder heeft wel eens behoefte 
aan steun of advies.  
Wat doe je bijvoorbeeld als je kind niet luistert? 
Wanneer geef je straf en wanneer niet? En wat 
zijn eigenlijk goede straffen. En hoe kun je 
ervoor zorgen dat je kind vaker leuk en aardig 
doet? Is het normaal dat ouders de hele dag 
voor politieagent moeten spelen? 
 
De oudercursus Opvoeden & Zo kan u helpen 
om oplossingen voor dergelijke vragen te 
vinden. Aan de hand van alledaagse 
opvoedingssituaties leert u vaardigheden om 
het opvoeden gemakkelijker te maken. De 
vaardigheden zijn gericht op een plezieriger 
contact tussen u en uw kind. Zo leert u hoe u 
goed gedrag van kinderen kunt stimuleren en 
hoe u ongewenst gedrag het beste kunt 
corrigeren. 
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Door het uitwisselen van ervaringen met 
andere ouders zult u bovendien merken dat u 
niet de enige ouder bent die zich soms onzeker 
voelt over de opvoeding. 
 
Inhoud Opvoeden & Zo 
De cursus is als volgt opgebouwd: 
Bijeenkomst 1: Aandacht geven en Prijzen 
Bijeenkomst 2: Verbieden of nee zeggen 
Bijeenkomst 3: Straffen 
Bijeenkomst 4: Negeren 
Bijeenkomst 5: Apart zetten  
Bijeenkomst 6: Alles op een rij. 
Wanneer: Start 16 oktober. 
De cursus wordt op de dinsdagochtend gegeven 
van 9-11 uur 
De cursus data zijn:  16-30 Oktober- 13-20-27 
November-11 December. 
Hij wordt gegeven in het gebouw van de GGD, 
Boomgaard weg 4. Almere (parkwijk)  
 
Kosten: 
Dit is een door de gemeente Almere 
gesubsidieerde cursus en is daarom gratis. 
 
Voor meer informatie  over de cursussen en 
als u zich wilt opgeven,  kunt u bellen met 
JGZ Almere tel. nr:  0880029990 (keuze 
menu: keuze 2 en nogmaals keuze 2) 
 
Voorleeswedstrijd op het Samenspel 
 

Donderdag 11 oktober houden we weer, als 

afsluiting van de Kinderboekenweek, voor de 

groepen 5,6,7 en 8 de finalerondes van de 

voorleeswedstrijd.  

Op twee locaties tegelijk strijden de kandidaten uit 

de groepen 5/6 en 7/8 om de eer. Mocht uw zoon 

of dochter één van de kandidaten zijn, dan bent u 

natuurlijk van harte uitgenodigd om de prestaties 

van uw kind te komen volgen. De voorrondes 

vinden tijdens de Kinderboekenweek in de klas 

plaats. 

Voorlezen 

 
Samen een boekje lezen, het is voor u én uw kind vaak 
een heerlijk en rustgevend moment. Niet alleen in de 
stormachtige en donkere dagen in de herfst, maar ook 
tijdens Sint en Kerst met al hun mooie verhalen, 
kortom zo lang als uw kind het leuk vindt.  
Voorlezen is niet alleen plezierig om te doen, maar het 
is ook belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Het 
prikkelt de fantasie en stimuleert onder meer de taal- 
en spraakontwikkeling  en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van het kind. Wanneer uw kind wordt 
voorgelezen, maakt het bovendien op een leuke 
manier kennis met de wereld van de boeken. Daar 
heeft het thuis en op school veel plezier van.                                                          

Voorlezen: 

• vergroot de woordenschat.  
Door met kinderen plaatjes te bekijken en 
te benoemen, leren ze hoe iets heet. 
Tijdens het voorlezen pikken kinderen 
nieuwe woorden op. Een wat ouder kind 
vraagt soms spontaan naar de betekenis 
van een moeilijk woord, maar verifiëren 
kan geen kwaad, je kunt er ook naar 

vragen. 

• draagt bij aan het taalgevoel en 
taalbegrip.  
Kinderen raken vertrouwd met taal, alleen 
al door te luisteren naar een verhaal. 

Boeken krijgen iets spannends, met letters 
en woorden kun je 'toveren', van woorden 
kun je zinnen en mooie verhalen maken.  

• prikkelt de fantasie.  
Kinderen leren zich een voorstelling te 

maken van dingen die ze in het echt nog 
nooit hebben gezien of meegemaakt. 

• oefent de luistervaardigheid en het 
concentratievermogen. 

• stimuleert de sociaal-emotionele 
vaardigheden.  
In hun jonge leventje krijgen kinderen te 
maken met veel nieuwe indrukken en 
situaties. Denk aan een nieuw broertje of 
zusje, de eerste schooldag of misschien wel 

een scheiding. Samen een boekje lezen 
over een herkenbaar onderwerp en 
daarover praten, kan je kind helpen bij de 
verwerking van indrukken en gevoelens. 
Wanneer je kind wordt voorgelezen leeft 
het mee met de figuren uit het boek. 
Spelenderwijs leert het zich in te leven in 
de leef- en ervaringswereld van een ander. 

• motiveert een kind om zelf te leren lezen.  
Begrijpend lezen is de basis van bijna alle 
schoolvakken. 

Voorlezen: wanneer? 

Vanaf 3 maanden oud  
Al vanaf het moment dat een baby nieuwsgierig om 
zich heen kijkt en iets kan vasthouden kun je 
beginnen met 'voorlezen'. In een knuffel-, bad- of 
kartonboekje bekijk je samen met je baby de 
plaatjes, liefst van herkenbare onderwerpen uit de 
directe omgeving. Wijs de plaatjes aan en benoem 
ze.  

Peuters van 2 - 4 jaar  
Peuters van twee en drie jaar vinden het al leuk om 
een kort verhaaltje te horen bij de plaatjes.  



Vanaf drie en vier jaar mogen de verhaaltjes al wat 
moeilijker zijn. Prenten blijven een belangrijke rol 
spelen in het boek. Eenvoudige teksten met rijm en 
herhaling zijn een aanrader. Ze scheppen een 
bepaalde verwachting en helpen te voorspellen wat 
er komen gaat. Het kind wordt gestimuleerd om 

hardop 'mee te lezen', het roept (rijm)woorden en 
vult zinnen aan.  

Kleuters vanaf 5 jaar  
Een kind van vijf jaar of ouder kan men langere 

verhalen gaan voorlezen. Interactie (samen praten 
over het verhaal) is van belang tijdens het 
voorlezen. 

Kinderen die zelf lezen  

Wanneer een kind zelf begint te lezen, stop dan niet 
met voorlezen. Soms is een verhaal nog te moeilijk 
om zelf te lezen of te begrijpen. Bovendien blijven 
kinderen het fijn vinden om samen met hun ouders 
te genieten van een verhaal. Dat is vaak net zo leuk 
als samen een filmpje kijken!  

Blijf dus vooral doorgaan met voorlezen, zolang 
je kind het leuk vindt! 

 
 
 
Hoofdluis 

 

 
 

We hebbende afgelopen weken al weer een paar 

gevalletjes hoofdluis gehad. Wilt u uw kind ook 

weer regelmatig controleren en het aan de 

leerkracht doorgeven als uw kind besmet is? 

Alleen bij snel ingrijpen kunnen we erger 

voorkomen. 

Vaak na een vakantie steekt het probleem weer de 

kop op. Dus ook graag na de herfstvakantie extra 

alert blijven, zodat dit mormel ons verder niet 

meer lastig komt vallen dit schooljaar. 

 

 

 

 

Volgende week vrijdag 5 

oktober zijn de kinderen om 

12.00 uur vrij en maandag 8 

oktober zijn de kinderen de 

hele dag vrij. Een lekker 

lang weekend dus. 

 

Wij wensen iedereen een 

heel gezellig weekend! 

 

Team Samenspel 
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