
  

 
Betaling Ouderbijdrage/ Sinterklaas 

De betalingen beginnen nu aardig op gang te komen, maar 

er zijn nog altijd ouders die de ouderbijdrage niet hebben 

overgemaakt.   

We weten dat  het een vrijwillige bijdrage is, maar 

tegelijkertijd weet ook iedereen dat alle feestelijkheden 

door ouders zelf moeten worden betaald. De school krijgt 

hiervoor geen cent van de overheid.  

Het kan toch niet zo zijn, dat  ouders  niet voor hun eigen 

kind betalen, waardoor andere ouders voor de kosten van 

hun kind opdraaien? 

U laat uw kind toch niet toekijken tijdens het Sinterklaas-

feest, terwijl andere kinderen hun  Sinterklaascadeautje 

uitpakken? 

We sturen uw kind op 4 december niet met lege handen 

naar huis, maar meer dan een klein schoencadeautje zal er 

dan niet bij zijn voor hem of haar. 

Daarom nogmaals de oproep aan alle papa’s en mama’s 

van de school om de ouderbijdrage te betalen.  

Wilt u een regeling door bijv. in delen te betalen omdat het 

nu even niet uitkomt? Prima, neemt u  even contact op met 

meester Paul, Martin of Fred en het komt dik in orde.  

Op naar de 100% betaling van de Ouderbijdrage. 

Kent u het rekeningnummer en de bedragen nog? 

1e kind  € 27,50 

2e kind  € 20,- 

3e kind  € 15,-  

op rekeningnummer: NL09INGB0005435156  t.n.v 

Ouderraad  het 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 welke 

locatie uw kind zit, Noord of Midden.      

 

  

“Oh kom er eens kijken, wat ik in m’n schoentje vind.” 
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Kerst 2015 
Het Sinterklaasfeest is weliswaar nog niet voorbij, maar 
we kijken toch alvast vooruit naar over twee weken  en 
de laatste week voor de kerstvakantie.   

 Volgende week vrijdag. nadat de Sint weer naar 

Spanje is vertrokken en de kinderen ’s middags 

vrij zijn, komen de kerstbomen al in de klas. 

Rond maandag 7 of   dinsdag 8 december   zal 

hij in alle klassen staan. 

 We gaan op beide locaties in de laatste week 

weer kerststukjes maken met de kinderen van 

de groepen 3 t/m 8. School zorgt voor vers 

kerstgroen, de Ouderraad voorziet de kinderen 

van een kaars en steekschuim(oase). De 

kinderen moeten zelf weer voor een bakje 

zorgen en de nodige versiering om het geheel 

“af” te maken. Er volgt nog een brief. 

 15 december houden we ’s middags een 

Kerstmarkt met door kinderen gemaakte 

spulletjes. Vanaf 14.00 uur op beide locaties. 

 17 december zijn de kinderen vanaf 11.45 uur 

vrij, omdat wij hen ’s avonds op school 

verwachten voor het Kerstdiner.  

We kunnen al wel verklappen dat we aan de 

succesformule van de afgelopen jaren niets 

zullen veranderen.  Dat betekent dat we weer 

een beroep op de kookkunst van alle vaders en 

moeders doen om de kinderen in de klas eens 

lekker te verwennen.  

                           eet smakelijk 

 De Kerstvakantie begint op vrijdag 19 
december om 11.45 uur 
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Nieuw op het Samenspel: Kerstmarkt 
Dinsdag middag15  december , meteen na 
schooltijd,organiseren wij op school een Kerstmarkt, 
waarbij wij door kinderen gemaakte spulletjes zullen 
verkopen en waar alle ouders weer eens de gelegenheid 
hebben elkaar te ontmoeten en wij elkaar een  hele fijne 
Kerstvakantie kunnen wensen. Komt allen, want het wordt 
gezellig. De markten worden op beide locaties gehouden. 
 
Nieuws uit de Nieuwe Bibliotheek 

Het is weer bijna Kerst en dat betekent vrije dagen, vroeg 
donker en gezelligheid in huis. We komen eindelijk weer 
eens toe aan dat boek dat al maanden op het nachtkastje 
ligt en hebben meer tijd voor elkaar; dit is hét moment om 
weer eens voor te lezen! 

 
Wist U dat kinderen het heerlijk vinden om voorgelezen te 
worden ook al zijn ze boven de tien en dat U ze behalve 
een heerlijk moment ook veel leert tijdens het voorlezen? 
Pak eens een moeilijker boek dan het kind normaal 
gesproken zelf leest, zo leert het nieuwe (moeilijke) 
woorden en krijgt spelenderwijs een heleboel nieuwe 
informatie. 
Prettige feestdagen en veel (voor)leesplezier! 
 
  
               

Sinterklaasboeken  
 
Sinterklaas is in het land 
en nijntje mag haar 
schoen zetten. Zullen Sint 
en Piet langskomen om er 
een cadeautje in te doen? 
Nijntje maakt alvast een 
mooie tekening voor 
Sinterklaas en zingt een 
liedje voor ze naar bed 
gaat.  Dick Bruna 
 

Foeksia vindt een grote hoed 
in het Heksenbos. Van wie 
zou hij zijn? Is het soms de 
hoed van een tovenaar? Of is 
het toch de hoed van iemand 
anders?   
Paul van Loon 
 
 
 

Binnenkort komt Sinterklaas! 
Maar voor het zover is, gaat 
Rikki met zijn mama naar hem 
toe in de speelgoedwinkel. 
Daar hoort Rikki dat de Sint 
een groot probleem heeft: zijn 

paard is opeens ziek geworden. Hoe moeten Sinterklaas en 
zijn Zwarte Pieten nu alle pakjes op tijd bij de 
konijnenkinderen krijgen? Misschien heeft Rikki wel een 
ideetje … 
In dit winterknusse verhaal is Rikki hulpvaardiger dan 
ooit. Maar zou hij Sinterklaas écht kunnen helpen? Voor 
alle vrienden van de Sint vanaf 4 jaar.  Guido van Genechten 
 

Stel je voor... Een Piet die niet kan 
rijmen, een bakker die niet meer 
weet hoe hij pepernoten moet 
bakken, een pakjesboot die 
sputtert, een Sinterklaas zonder 
mantel, Amerigo die werk 
weigert… Daar moet je toch niet 
aan denken?! Maar gelukkig is er 
een Manusje-Van-Alles-Piet, komt 
er een blinkende witte 
sportwagen voorbij racen – een 
geschenk van een dankbare 

oliesjeik – en weet bakker Snor nog net op tijd 
pakjesavond te redden. Zo hoeft Sinterklaas niet meer als 
een verdrietig hoopje in een achtertuin te zitten en 
weerhoudt een bril hem ervan dat hij de achterkant van 
Amerigo knuffelt! Door dit boek weet je eindelijk hoe groot 
de grootste pakjesboot is: nog kolossaler dan gigantisch, 
nog enormer dan reusachtig. Je leert dat de Bang-In-Het-
Donker-Piet niet bang hoe te zijn omdat Glow-In-The-
Dark-Piet meestal in de buurt is. Ook is het fijn om te 
weten dat Tom weer naar school durft en dat het altijd zin 
heeft om Sinterklaas een brief te schrijven! Ruik je de 
pepernoten al…? Mira Loves Books 
 
 

Kerstboeken 
 
Net als elk beertje kan Kleine Pip niet wachten tot het 
Kerstmis is! Hoe legt Papa Brom uit dat hij eerst nog een 
paar nachtjes moet slapen? Gelukkig moeten ze nog van 
alles voorbereiden: een boom versieren, kaarten schrijven 
en rondbrengen, cadeautjes inpakken… Mark Sperring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een grote dennenboom 
staat in het bos. De eerste 
sneeuwvlokken dwarrelen 
naar beneden en boven een 
dorpje straalt een heldere 
ster. In dit verstilde en 
sfeervolle kerstverhaal 
bezoeken bosdieren een 
winters dorpje in kerstsfeer 
om versieringen te zoeken 
voor hun dennenboom in het bos. Alles komt voorbij: van 
de herder met zijn schapen tot een kerstkoortje en een 
kerststal. De winterse setting met een ijsbaantje, koek-en-
zopie en vers gevallen sneeuw maakt het helemaal af. 
Nicole de Cock 



 
Nog een paar weken tot Kerstmis! 
Lilly verheugt zich erop. Maar 
helaas is er geen spoor te 
bekennen van de kerstsfeer. In de 
winkels heeft iedereen haast en 
een slecht humeur en de kinderen 
denken alleen maar aan de 
cadeautjes die ze zullen krijgen. 
Lilly vindt dat de kerstmagie weer 
terug moet komen  Knister 
 

De konijntjes Nina en 
Flip vinden iets 
vierkants met allerlei 
tekens erop. De 
slimme kraaien 
zeggen dat er TOMTE 
NAAR B op staat. Dat 
betekent natuurlijk 
dat tomte naar de 
dieren in het Grote 
Bos zal komen! De 
kraaien vertellen ook 
dat tomte meestal met Kerstmis komt. En de eekhoorns 
weten dat het kerst wordt, als men allerlei mooie dingen in 
de bomen hangt, een kerstmaal kookt en samen lekker eet, 
danst en zingt. En dat iedereen dan heel lief voor elkaar is! 
Overal is men nu druk bezig met de voorbereidingen voor 
het kerstfeest. De enige die nog ontbreekt is tomte. Nina 
en Flip gaan op weg om hem te zoeken. Maar er trekt een 
sneeuwstorm over het Grote Bos en de konijnen 
verdwalen...Ulf Stark 

 

Belangrijke data in december en januari 

15 dec.         Kerstmarkt op Noord en Midden  

                     vanaf 14.00 uur. 

17 dec.         Kerstdiner op school van 17.30  

                     tot 18.45  

                     Kinderen vrij om 11.45 uur 
19 dec.          Start Kerstvakantie om 11.45  
                        uur. 
  4 jan. ’16    Eerste dag na de Kerstvakantie 
12 jan.           Start toetsen Cito-LVS 
13 jan.           Kinderen 11.45 vrij 
 
 

Een fijn weekend toegewenst. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 




