
 

Hulpouders Sinterklaasgroep 

De Sinterklaaswerkgroep, bestaande uit leerkrachten en 

ouders, heeft dringend behoefte aan versterking uit de 

oudergroep. 

Vindt u het leuk om mee te helpen het feest te organiseren, 

geeft u zich dan op bij juf Saskia( groep 1/2 B) of juf Ellen 

(groep 4) . Zij zullen u verder wegwijs maken in de opzet 

van het feest van 5 december. 

                              
Voorleeswedstrijd 

Vandaag zijn op locatie Noord de finales gehouden van de 

Voorleeswedstrijden. Vanochtend waren de kinderen uit 

de groepen 4/5, 5/6 van Noord en de groepe 5 en 6 van 

Midden aan de beurt. 

’s Middags streden de kandidaten uit beide groepen 7 en 8 

om de titel Voorleeskampioen van het Samenspel. In de 

volgende Samenspraak maken we de uitslag bekend. 

                                   
Koffieochtend  

Op beide locaties zijn de eerste koffieochtenden van de OR 

gehouden. De opkomst viel een beetje tegen, zeker op 

Midden. We willen uiteraard veel meer ouders binnen-

halen voor niet alleen een gezellig praatje aan het begin 

van de ochtend, maar ook het bespreken van  

opvoedkundige vragen. 

De data worden altijd via de Samenspraak bekend 

gemaakt, dus als u het leest, zegt het voort! 
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Datum: 10-10-2014 

Jaargang : 4                                                                                             Nummer: 4 

Locatie Noord: Leeuwardenplein 34, 1324 BH, Almere Tel. 036 533 0514 / 524 5453 (IB) Fax: 036 533 0514 

Locatie Midden: Amsterdamweg 11, 1324 RL, Almere Tel. 036 534 6292 / 534 6334 (IB) Fax: 036 534 6270 

e-mail: directie@samenspel.asg-almere.nl   

 

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 

 

                  
 

 

Groepen 8 op Bliksemstage 
Afgelopen woensdag zijn de groepen 8 van beide locaties 
op Bliksemstage geweest bij een viertal bedrijven in 
Almere. de kinderen van Midden zijn naar de Almeerse 
Brandweer en boekhandel Stumpel geweest, terwijl de 
achtste groepers van Noord naar de Ambulancedienst en 
naar reclamebureau CSO Marketing Communicatie zijn 
gegaan. 
In maart gaan de kinderen nog een keer op 
Bliksemstage. Dan wel naar andere bedrijven natuurlijk. 
Hopelijk worden de kinderen ook in het voorjaar weer 
net zo gastvrij ontvangen 
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21 november trekking Jantje Beton Loterij 
Vrijdag 21 november is de trekking van de Jantje Beton 
Loterij. Vanaf deze datum kunnen lotenkopers bekijken of 
ze een prijs hebben gewonnen op www.jantjebeton.nl/lot.  
Voor iedereen die loten heeft gekocht bij één van onze 

achtste groepers….heel veel succes bij de trekking. 

Nieuws van het Oke-punt en de 

GGD 

Heeft u ook wel eens vragen over de opvoeding van uw 
kind?! 
Het oke punt start, samen met de GGD, na de 
herfstvakantie 2 verschillende opvoedcursussen voor 
ouders van kinderen in de basisschool leeftijd. 

 De Opvoeden En ZO cursus: 

Is  er voor alle ouders want kinderen opvoeden is leuk, 
maar vaak ook best lastig. Iedere ouder heeft wel eens 
behoefte aan steun of advies. 
Misschien heeft u allerlei vragen. Bijvoorbeeld: wat doe je 
als je kind niet luistert? Hoe kun je er voor zorgen dat je 
kind vaker leuk en aardig doet? Is het normaal dat ouders 
de hele dag politieagentje moeten spelen? Wat zijn goede 
straffen? 
Onderwerpen als aandacht geven, belonen, verbieden, 
straffen, negeren en apart zetten komen uitgebreid aan de 
orde. 
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten. 
 We starten 2 groepen. 1 op de dinsdag avond en 1 op de 
donderdagochtend. 
De cursus op de dinsdagavond start 28 oktober. De 
vervolg data zijn: 4-11-18-25 november en 2 december. 
Tijd van 19.30-21.30 uur.  Locatie: GGD gebouw, 
Boomgaardweg 4, Almere. 
De cursus op de  donderdag ochtend start 23 oktober. 
De vervolgdata zijn: 30 oktober- 6-13-20-27 november , 
locatie: GGD gebouw, Boomgaardweg 4, Almere 

 De cursus: “kinderen met druk gedrag” 

Alle kinderen zijn wel eens druk, maar sommige kinderen 
zijn wel heel erg druk. Ze bewegen  veel, zijn snel afgeleid, 
luisteren slecht. Voor deze kinderen is het leven niet zo 
gemakkelijk. Ze raken regelmatig in conflicten verzeild, 
zowel thuis als op school, en krijgen dan al gauw het etiket 
‘lastig kind’ opgeplakt. 

Opvoeden is dan ook extra lastig!!  
 
 
 

Deze cursus is bedoeld om ouders met een kind dat  flink 
druk is een steuntje in de rug te bieden bij de dagelijkse 
opvoeding. We hebben het over: 

 Oorzaken van druk gedrag. 
 Hoe leren kinderen gedrag en hoe kun je lastig 

gedrag veranderen. 
 Bevorderen van gewenst gedrag. 
 Grenzen stellen en structuur aanbrengen. 
 Hanteren van lastig gedrag. 

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten.  
De cursus start donderdagavond 23 oktober. De 
vervolgdata zijn: 30 oktober- 6-13-20-27 november. Tijd 
van 19.30-21.30 uur. Locatie: GGD gebouw, 
Boomgaardweg 4, Almere. 
Beide cursussen worden door de gemeente gesubsidieerd 
en zijn gratis. 
 Voor meer informatie, of om u in te schrijven, kunt u 
bellen naar de OKE telefoon : 036-5357366 op 
werkdagen van 9-16.30 uur.  
 
Belangrijke data 

10 okt.    Voorleeswedstrijd: finale op Noord     

10 okt.     herfstvakantie   (2 weken)   

27 okt     eerste schooldag na de herfstvakantie 

3-7 nov.  week van de 10-minutengesprekken 

21 nov.    trekking Jantje beton Loterij   

24 nov.   Inpakavond Sinterklaas 

28 nov.   Studiedag. Alle kinderen vrij 

5 dec.      Sint op school. Kinderen om 11.45 uur vrij.                             

 

 
 
“De herfst is echt begonnen, Ernie” 
 
 

Fijne Herfstvakantie iedereen 

Team Samenspel
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