
   
 

Agenda februari/maart: 

 
 
Ma. 05-02: studiedag team: alle leerlingen zijn 

vrij! 

Vrij. 16 02: rapporten mee naar huis 

Week 19-02: 10 minuten gesprekken. 

Vrij 23 -02: Afscheid juf Marian met de kinderen 

26 -02 t/m  05 -03:  voorjaarsvakantie 

5-03: Studiedag team: alle leerlingen zijn vrij. 

7-03: schoolfotograaf op Noord 

8-03: schoolfotograaf op Midden 

12-03: Start schoolproject  

 

Afscheid juf Marian Dashorst: 

 

 
 
Na 36 jaar aan de Waterlandschool/het Samenspel 

verbonden te zijn geweest  gaat juf Marian 

Dashorst aan een nieuwe uitdaging beginnen. 

Herkenbaar aan haar kleurrijke rastaharen gaf 

Marian de afgelopen vele jaren echt “kleur “ aan 

onze school. 

Begonnen in de kleutergroepen heeft zij in 

werkelijk alle groepen gewerkt. Elk kind op 

Samenspel midden heeft wel les van haar 

gekregen. 

Haar laatste werkdag op het Samenspel zal 23 

februari 2018 zijn. We zullen er met de kinderen 

vanaf 13.15 uur een gezellig afscheid van maken . 

U bent dan natuurlijk van harte welkom. 

 

 

Wij bedanken juf Marian voor haar grote inzet en 

vooral ook voor de vele jaren die zij aan onze 

school verbonden was. Verder wensen wij haar 

veel plezier in haar nieuwe baan. 

 

Ziek melden: 

 

 
 
Het komt nog regelmatig voor dat we een 

ziekmelding na 8.30 uur binnen krijgen. Om u 

eraan te herinneren dat het belangrijk is voor ons 

om dit op tijd te weten hieronder de tekst uit onze 

schoolgids: 

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet op 

school kan komen, vragen wij u om ons hiervan 

tussen 8.00 en 8.15 uur op de hoogte te stellen, 

zodat wij ons niet ongerust hoeven te maken als 

uw kind bij het begin van de les niet op school is.  

Ook is het  van belang dat als u een nieuw 

telefoonnummer krijgt, u het even doorgeeft. 

Het spreekt voor zich dat wij u ook moeten kunnen 

bereiken bij een noodgeval. 

 

Helaas hebben wij nu ook te kampen met zieke 

collega’s. Vanwege het tekort aan invalkrachten 

zijn wij genoodzaakt geweest om ouders te 

verzoeken hun kind een dag thuis te laten. Dat is 

vervelend voor iedereen. Wij danken jullie 

hartelijk voor jullie medewerking hierin. Uiteraard 

blijven we ons inzetten om deze maatregel te 

voorkomen. 

 

 

 

Pleinwacht tussen de middag 
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Wij zijn heel blij dat we vanaf deze week op 

locatie Midden versterking krijgen van Naman 

Hassan ( moeder Lara uit groep 7) . Zij zal naast 

onze leerkrachten op het schoolplein aanwezig zijn 

tijdens de lunchpauzes. 

 

Onze jeugdagent in de wijk: 

 

Jeugdagent in de wijk: 

 
 
Mijn naam is Shiary Posthumus en ik ben de wijk 

– jeugd agent van Stedenwijk en Staatsliedenwijk.  

Op de eerste plaats zijn politie mensen belast met 

het handhaven van de openbare orde, opsporen van 

strafbare feiten en hulpverlenen. 

 

De functie van de wijk – jeugd agent is een functie 

binnen de politie, waarbij ik midden in de wijk sta 

en in verbinding ben met de jeugd. De jeugdagent 

is gespecialiseerd in situaties waarbij vooral jeugd 

is betrokken. De situaties lopen uiteen van vormen 

van overlast, veroorzaakt door hanggroepen op 

straat, tot individuele situaties waarbij er zorgen 

zijn rond de veiligheid en het welbevinden van een 

jeugdige en in samenwerking met netwerkpartners 

gekeken wordt naar een plan van aanpak. 

 

U kunt mij bereiken door te bellen met  het 

algemene politie nummer 0900-8844 en dan te  

vragen naar de jeugdagent van de wijk. Indien ik  

niet bereikbaar ben zal er een terugbel notitie van 

gemaakt worden. 

 

Wij hebben gevraagd of Shiary in onze groepen 8 

een voorlichting wil komen geven. Zo krijgen de 

kinderen een inkijkje in het werk van de 

jeugdagent en wat zij zoal kan betekenen voor ons. 

Het is goed te beseffen dat de jeugdagent ook 

langs komt als alles goed gaat. Vragen van 

kinderen kan zij dan direct beantwoorden. Wij  

vinden het als school belangrijk dat we ook met de 

politie als partner goede contacten hebben voor de 

veiligheid van uw en onze kinderen en iedereen in 

de wijk.. 
 

Shiary Posthumus-de Waal 

Jeugdagent: Staatsliedenwijk en Stedenwijk 

 

Telefoon: 0900-8844 

Email: shiary.posthumus-de.waal@politie.nl    
                                                                                                                                                                                         

Studiedag team: maandag 5 februari  

én op maandag 5 maart! 
 

 
 
Aankomende maandag 5 februari zijn alle 

leerlingen vrij. De leerkrachten gebruiken deze dag 

om alle administratie naar aanleiding van de 

toetsen bij te werken en om de rapporten voor de 

leerlingen in te kunnen vullen. 

Op maandag 5 maart is er een studiedag voor de 

leerkrachten en zijn alle kinderen vrij. Het team 

wordt getraind om ons onderwijs op het gebied 

van Ontdekkend en Ontwerpend leren nog verder 

te verstevigen. Let op: de kinderen hebben dus 1 

dag langer voorjaarsvakantie! 

 

 Opbrengst spaaractie: 

 

Enige tijd geleden hebben veel ouders van 

samenspel Midden en Noord meegedaan aan de 

spaaractie van de Jumbo. Samen hebben we dit 

mooie bedrag ( 186,07) bij elkaar gespaard. Wij 

willen dit geld besteden ten behoeve van onze 

kinderen op beide locaties. Wij zullen u op de 

hoogte houden. Hartelijk dank voor jullie 

medewerking! 

Wij wensen u een fijn weekend, 

Team Samenspel 
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