
 

 

 
 

 
 

Agenda: 
 

Woensdag 7 november: Leerlingen zijn vanaf    

12 uur vrij! 

Vrijdag 9 november: Studiedag leerkrachten: 

Alle leerlingen zijn die dag vrij! 

Week van 19 november: 10 minutengesprekken 

 

Woensdag 5 december: Sinterklaasfeest: alle 

leerlingen zijn om 12.00 uur vrij! 

Donderdag 20 december: kerstdiner 

Vrijdag 21 december: Alle leerlingen zijn om 

12.00 uur vrij! 

Kerstvakantie: 21-12-2018 t/m 7 januari 2019. 

Maandag 7 januari zijn de kinderen dus 

nog vrij! 

 

 

 
 

Sinterklaas is al onderweg naar 

Nederland! 

 

 
Nog maar 14 nachtjes slapen en Sinterklaas zet 

weer voet aan wal in Nederland, in Zaanstad dit 

keer. Wij weten uit betrouwbare bronnen dat 
Sinterklaas inmiddels al met de boot 
onderweg is. 
 
 Over onze Sinterklaas activiteiten zullen u 
de komende  periode nader berichten. 
 
Wij bedanken de ouders die de vrijwillige 
ouderbijdrage inmiddels betaald hebben! 
 
 Zoals u weet,  zijn kosten voor Sint, kerst, 
Pasen, een extraatje bij het schoolreisje of 
Koningsdag voor de school zelf. 
Wij willen u  daarom vragen om de vrijwillige 
ouderbijdrage te voldoen, zodat we alle 
kinderen tijdens onze activiteiten wat extra’s 
kunnen bieden. 
 
 

         

 
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  
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onderwijs zoals het gebouw, salarissen, 

leermiddelen en onderhoud betaald. 

Zo zijn wij in staat om gratis en goed onderwijs te 

geven. 

 

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 

 

Ontdekkend en Ontwerpend leren en 

coöperatief leren 

 

Zoals u weet zijn wij op het Samenspel al een paar 

jaar intensief bezig met het Ontdekkend en 

Ontwerpend leren in het kader van 

wereldoriëntatie.  Dit doen wij in alle groepen. 

Een belangrijk onderdeel daarvan is dat we de 

kinderen stimuleren om met elkaar samen te 

werken. In alle groepen hebben wij daar afspraken 

over gemaakt met de kinderen.  

Onderstaande kijkwijzer wordt b.v. in de 

kleutergroepen gehanteerd. 

Zo heeft elk leerjaar zijn eigen symbolen cirkel. 

Vraag de leerkracht van uw kind er gerust naar. 

 

 Samenwerkend leren maakt gebruik van de 

verschillen tussen kinderen. De kinderen zoeken 

samen naar een oplossing en helpen elkaar. 

Coöperatieve werkvormen hebben naast een 

cognitief doel ook een doel dat gericht is op het 

samenwerken van de leerlingen zoals luisteren 

naar elkaar, argumenten bedenken, samen 

afspraken maken en leren om je aan de afspraken 

te houden. Zo stimuleren wij dat de kinderen 

zelfstandig naar oplossingen leren zoeken en 

beseffen dat we elkaar nodig hebben om verder te 

komen in het leven. 

 

Op dit moment hebben wij een proeflicentie op de 

methode Blink, om te ervaren of deze methode 

goed aansluit bij het Ontdekkend en Ontwerpend 

leren. Tijdens de studiedag op 7 januari 2019 zal 

het team beslissen of we met deze methode in zee 

zullen gaan. 

 

 
 

 

Leerlingenraad op het Samenspel! 

 
De leerlingenraad gaat vanaf november weer van 

start op het Samenspel! 

 

Vandaag worden in de groepen 5 t/m 8 

verkiezingen gehouden. Er zijn campagnes 

gevoerd door de leerlingen die zich kandidaat 

hebben gesteld! Het wordt een spannende dag! 

U hoort zo snel mogelijk welke leerlingen voor dit 

schooljaar gaan deelnemen in onze leerlingenraad. 

 

De leerlingenraad is er om mee te denken,  te 
overleggen en te  beslissen over wat er op 

3 stem
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school en in de klas gebeurt. De raad luistert 
daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, 
moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. 
Daarnaast brengt de school (directie, 
leerkrachten) agendapunten in. 
 
De leerlingenraad gaat actief aan de slag om de 
onderwerpen die de andere leerlingen 
belangrijk vinden, te inventariseren. De 
leerlingenraad vraagt ook bij de school na, 
welke onderwerpen bij het gezamenlijk overleg 
van leerlingenraad en school aan de orde 
komen. 
Thema’s voor de leerlingenraad kunnen bijv. 
zijn: 
− praten over (de aanpassing van) 

schoolregels en er iets mee doen; 
− een schoolfeest (disco, eindfeest) 

organiseren; 
− de tevredenheid over (veranderingen in) de 

manier van lesgeven bespreken; 
− de sfeer op school bespreken en verbeteren; 
− initiatief nemen voor een actie of 

projectweek . 
−  
Er zal  om de 6/8 weken een leerlingenraad 
zijn.  
Op locatie Noord wordt de raad begeleid door 
meester Berjan en op locatie Midden door juf 
Rita. 
 
In de groep wordt middels een 
‘groepsvergadering’ besproken wat er in de 
leerlingenraad besproken kan worden en wat 
er in de leerlingenraad besproken is. De 
leerlingen maken de notulen. 
Na een leerlingenraad zal in de klas besproken 
worden wat er besproken is. Eventuele 
voorstellen zullen aan de directeur worden 
voorgelegd. Deze zal de voorstellen dan 
bespreken in een teamvergadering. 
−  
 
 

 

 
 

Onze kunst en cultuuractiviteiten de 

komende periode: 

 
Stadswandeling onder leiding van een taalgids 

voor de groepen 6: 

Noord: 13 november 

Midden: 14 november 

 

 

Laat je horen voor Sinterklaas: 

Voorstelling voor de groepen 1 t/m 4 op 23 

november op beide locaties. 

 

Kidd lessen gaan weer van start. Iedere groep 

krijgt een leuke activiteit met een kunstenaar in de 

klas of maakt een excursie. 

 

 

 

 
 

Geniet van de herfst! 

 

Wij wensen iedereen een heel 
gezellig weekend! 
 

Team Samenspel 
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