
   
 

   
 

 
                    

 

De beste wensen voor iedereen! 
 

Fijn dat we jullie allemaal weer vorige week konden 

begroeten. We zijn van start gegaan met een aantal 

veranderingen. Net voor de kerstvakantie werd bekend 

dat meester Paul ook directeur van De Zeetuin is 

geworden. Dat betekent voor de school dat er wat 

verschuivingen zullen zijn. Voor ons staat voorop dat 

het voor de kinderen, voor u en de collega’s allemaal 

zoveel mogelijk doorgaat zoals we gewend zijn. 

Dat betekent dat er op het niveau van leiding geven wel 

iets veranderd is. 

Om op de 3 locaties de gang van zaken goed te laten 

verlopen zal Ina van Ek ( directeur bij de ASG) naast 

meester Paul de dagelijkse werkzaamheden op haar 

gaan nemen.  

 

In het onderstaande overzicht kunt u lezen wie wanneer 

en waar aanwezig is: 

 

            Midden           Noord           Zeetuin 

 

Ma.         Juf Ina               juf Ria               meester Paul 

 

Di.          meester Paul      juf Ina 

 

Woe.       Juf Wendy        meester Paul 

 

Do.         meester Paul     juf Ina 

 

Vrij.       Juf Ina                juf Ria              meester Paul 
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Deze  week en volgende week hebben  de kinderen 

weer toetsen op alle vakgebieden met behulp van de 

Cito-LVS toetsen. Voor de groepen 6,7 en 8 zijn de 

resultaten van deze M-toetsen( M = Midden 

schooljaar)mede bepalend voor het schooladvies dat 

eind groep 8 wordt gegeven. 

Volgende week worden de laatste toetsen afgenomen, 

waarna de leerkrachten kunnen beginnen met het 

schrijven van de rapporten. 

 

Tip: 

 

 

Wordt uw kind in 2018 vier  jaar? 

 Als uw zoontje of dochtertje dit kalenderjaar nog vier 

jaar wordt kunt u het nu al het beste opgeven. We zijn 

al voorzichtig bezig met de groepsgroottes voor het 

volgend jaar op beide locaties te bekijken. Hoe eerder 

wij zekerheid hebben over het aantal leerlingen voor 

het volgend jaar, hoe beter het is. Alle leerlingen die 

vóór 1 okt. 2018 bij ons zijn aangemeld tellen al mee 

in de telling voor 2018-2019  en worden al ingedeeld 

in hun nieuwe klas.  Oudere kinderen kunt u 

natuurlijk ook al opgeven. Die tellen net zo hard 

mee!!! 

 

”Papa en mama willen jullie mij al inschrijven op het 

Samenspel?” 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://winterland.be/images/event/detail/2018_1510312176.jpg&imgrefurl=http://winterland.be/nl/bezoekers/programma/39/nieuwjaar&docid=1Y6SN6Ml5jQDqM&tbnid=5LRG7GhxGcTS7M:&vet=1&w=729&h=330&hl=nl&bih=856&biw=1200&ved=0ahUKEwiog6qK1NnYAhUBD8AKHWuHCHAQMwhmKB4wHg&iact=c&ictx=1
mailto:directie@samenspel.asg-almere.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://slideplayer.nl/2201827/8/images/2/Zorg%2Bdat%2Bje%2Bfit%2Ben%2Buitgeslapen%2Bbent.jpg&imgrefurl=http://slideplayer.nl/slide/2201827/&docid=fXyqDzp5TIqggM&tbnid=BXU7t0ugFVFhMM:&vet=1&w=960&h=720&hl=nl&bih=856&biw=1200&ved=0ahUKEwifheSU3tnYAhXnLMAKHfKpACUQMwiLAShBMEE&iact=c&ictx=1
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfpu_k29nYAhUsLsAKHVtICmoQjRwIBw&url=http://www.olvcsj.be/2017/01/16/inschrijven-in-de-basisschool/&psig=AOvVaw0le2K0ImdJmpzNrvJmb59Q&ust=1516097031105049


Deze en volgende week 1e toetsperiode 

2017-2018 

28 februari laatste dag om in te schrijven 

op het VO 

 

Alle kinderen van groep 8 moeten vóór 1 maart  zijn 

ingeschreven op het Voortgezet Onderwijs. Dit geldt 

voor de inschrijving op alle scholen in het Almeerse 

VO, behalve voor het Praktijkonderwijs  

Woensdag 28e  februari is dus de laatste dag dat u het 

inschrijfformulier kunt inleveren en waardoor uw zoon 

of dochter verzekerd is van een plaats op de school van 

uw keuze. Komt u later dan 1 maart, dan bestaat de kans 

dat deze school vol is. 

Ook kan het zijn dat uw kind moet loten om toegelaten 

te worden, omdat sommigen scholen gewoon niet 

genoeg plaats hebben om de toestroom van brugklassers 

het hoofd te bieden.  Het is verstandig om de sites van 

deze scholen na te kijken of dit voor de school van uw 

keuze ook geldt.  

Voor deze scholen geldt helemaal: “Schrijf op tijd in”, 

want ben je te laat, dan loot je niet mee. 

 

 

 
 

Ouderbijdrage 

 
We hebben van veel ouders de bijdrage voor dit 

schooljaar ontvangen. Daar zijn we blij mee. Zo kunnen 

we de extra activiteiten voor de kinderen mogelijk 

maken. 

Wij hebben met een aantal ouders betaalafspraken 

gemaakt. Wij willen u eraan herinneren om deze 

afspraken na te komen. Mochten er problemen zijn dan 

kunt u altijd even bij ons aan komen om dit te 

bespreken. 

Alvast hartelijk dank voor de moeite. 

 

 

 

 

 

 

 

Herinnering 

 
We willen u er graag aan herinneren dat we om 8.30 uur 

echt willen beginnen met de lessen. De afgelopen 

periode is dat heel goed gegaan en daar zijn we blij 

mee. We merken dat na de vakantie het weer even 

wennen is aangezien er meer kinderen te laat binnen 

komen.  

Laten we elkaar eraan helpen herinneren in het belang 

van uw kind. 
 

 

Geblokkeerde bibliotheekkaarten 

 

Het komt voor dat kinderen bij ons  op school geen 

bibliotheekboeken kunnen lenen omdat hun 

bibliotheekkaart van de Stadsbibliotheekaart is 

geblokkeerd. Deze kinderen kunnen bij de 

Stadsbibliotheek dan al langere tijd niet lenen. Dit kan bijv. 

zijn vanwege een lang openstaande boete, een eerder 

kwijtgeraakte kaart of boeken die nog niet zijn ingeleverd. 

Als u weet dat dit het geval is, wilt u dan contact opnemen 

met de Nieuwe Bibliotheek in het Stadshart?  Bij de 

klantenbalie kan men u verder helpen om deze blokkade 

van de bibliotheekpas op te heffen. 

We willen immers allemaal dat onze kinderen zo veel 

mogelijk lezen en dus ook vrije toegang hebben tot alle 

boeken en informatiebronnen van de Nieuwe Bibliotheek. 
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Doorgeven van veranderde 

telefoonnummers! 

Wilt u eraan denken dat wanneer u een ander 

telefoonnummer heeft gekregen u dat aan alle 

leerkrachten van uw kind ook meedeelt? Het is 

belangrijk voor ons om u ten aller tijde te kunnen 

bereiken. 

 

 

Belangrijke data in januari en  februari 

2018 

 

15 t/m 26 jan.                    Toets periode 1 CITO-LVS M-

toetsen 

16  feb.                                    Rapporten uit 

19- 22  feb.                            Rapportgesprekken 

26 feb. t/m 2 maart            Voorjaarsvakantie 

28 feb.                                     Laatste dag om in te schrijven op                                          

het voorgezet onderwijs 

Let op:  

In de jaarkalender en schoolgids staat vermeld dat de 

meivakantie op maandag 30 april start, maar deze begint 

op vrijdag 27 april, aangezien het dan Koningsdag is. 

 

Wij wensen u een fijn weekend                                                   

Team Samenspel                                                                                    
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