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Herinnering betaling Ouderbijdrage
Om alles op tijd rond te krijgen voor het feest van 5
december, vraagt de ouderraad u dringend zo snel
mogelijk uw ouderbijdrage te betalen.
Het feest wordt betaald met uw bijdrage. De
kinderen van 1 t/m 4 krijgen van de OR hun
schoenpresentje en het cadeau op 5 december. De
kinderen van de bovenbouw (gr. 5 t/m 8) krijgen
ook een aardigheidje voor de schoen en krijgen
natuurlijk het bedrag voor hun surprise weer
vergoed van de Ouderraad. Ten minste, als de
betaling van de ouderbijdrage op tijd binnen is
natuurlijk. Kent u het rekeningnummer en de
bedragen nog?
1e kind
€ 27,50
2e kind
€ 20,e
3 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( eren) zit(ten), Noord of
Midden.
Mocht u uw bijdrage inmiddels al betaald hebben,
willen wij u namens de kinderen hartelijk danken.
We gaan er met elkaar weer een mooi en feestelijk
jaar van maken.
Voorlichting VO maandag 7 november
Maandagavond 7 november wordt op locatie Midden
de Voorlichtingsavond voor het Voortgezet
Onderwijs gegeven door dhr. Lex Grasmeier van
scholengemeenschap Echnaton. De avond is bedoeld
voor ouders van de groepen 6,7 en 8 van beide
locaties. Deze ouders zullen ook nog een aparte
uitnodigingsbrief krijgen.
Schoolfruit start in week 45
Ook dit jaar mogen we weer meedoen met de actie
Schoolfruit. Deze start op woensdag 9 november. De
kinderen krijgen dan 3 keer per week fruit via
school. De overige 2 dagen moet u zelf voor een 10-

uurtje zorgen. Wij hopen dat u die 2 dagen ook
zorgt voor een gezond tussendoortje.
Nationaal schoolontbijt 9 november
Ook op woensdag 9 november, maar dan al meteen
om half negen, doen we mee met het Nationale
Schoolontbijt. Alle groepen ontbijten met hun juf of
meester in het eigen lokaal. De kinderen moeten
wel even een eigen bord, bestek en drinkbeker
meenemen.
Voorleeswedstrijd
In de laatste week voor de herfstvakantie hebben
we op locatie Noord en Midden weer de
voorleeswedstrijd gehouden. In beide gevallen
werd het een ontzettend spannende strijd die
slechts op een enkel punt werd beslist. De niveaus
van de lezers lagen echt heel dicht bij elkaar.
Uiteindelijk waren er twee winnaressen:
Groep 7 en 8: Nora uit groep 8 Noord
Groep 5 en 6: Saffae uit groep 6
Nora mag, als zij dat wil, het Samenspel gaan
vertegenwoordigen tijdens de voorronde van het
Almeerse Voorleeskampioenschap. Dat vindt in het
voorjaar van 2017 plaats.
Nieuws van juf Cheila
Met het gebroken been van juf Cheila gaat het
langzaam maar zeker de goede kant uit, al is ze nog
niet voldoende hersteld om haar taken weer voor
de volle 100% op zich te nemen.
Juf Alice, die haar de zeven weken voor de
Herfstvakantie heeft vervangen, is er de komende
weken ook nog. Toch zult u ook juf Cheila steeds
vaker op school zien. Deze week was zij er al even
om een kijkje in de klas te nemen. Juf mist de
kinderen enorm en zou het liefst meteen al weer
beginnen, maar daar steken de doktoren nog even
een stokje voor, We hopen dat binnenkort juf
Cheila weer even dartel als vroeger door de school
zal huppelen.

Wist u dat, als het om gezond eten gaat…
 U uw kind beter géén boterham voor het 10uurtje kunt meegeven, maar gewoon een
stevig ontbijt voordat hij naar school gaat.
Kinderen ontbijten slechter als zij weten dat
er om 10 uur alsnog gegeten kan worden.


Kinderen daarom tussen de middag ook
slechter eten, omdat zij nog vol zitten van
het “late” ontbijt op school.



Daarom fruit veel beter is als tussendoortje.

Belangrijke data in november en december
7 nov. Voorlichting VO voor ouders van 6,7,8
9 nov. Start schoolfruit
Nationaal schoolontbijt
11 nov. Klassenvoorstelling groepen 4 en 5 op
Noord en Midden
12 nov. (zaterdag) intocht Sinterklaas
14 nov. Start thema 2: Chocolade
21 nov. Inpakavond beide locaties
25 nov. Studiedag 2. Alle kinderen vrij.
30 nov. Schoen zetten op school groep 1 t/m 4
5 dec. Sinterklaasviering op school
Kinderen om 11.45 vrij.

Wij wensen iedereen een
gezellig weekend
Team Samenspel
Dus ‘s morgens voor het naar school gaan een goed
ontbijt

En om 10 uur in de klas een lekker stukje fruit
Voorleeswedstrijd
In de laatste week voor de herfstvakantie hebben we
op locatie Noord en Midden weer de
voorleeswedstrijd gehouden. In beide gevallen werd
het een ontzettend spannende strijd die slechts op
een enkel punt werd beslist. De niveaus van de
lezers lagen echt heel dicht bij elkaar.
Uiteindelijk waren er twee winnaressen:
Groep 7 en 8: Nora uit groep 8 Noord
Groep 5 en 6: Saffae uit groep 6
Nora mag, als zij dat wil, het Samenspel gaan
vertegenwoordigen tijdens de voorronde van het
Almeerse Voorleeskampioenschap. Dat vindt in het
voorjaar van 2017 plaats.
Nationaal schoolontbijt 9 november
Ook op woensdag 9 november, maar dan al meteen
om half negen, doen we mee met het Nationale
Schoolontbijt. Alle groepen ontbijten met hun juf of
meester in het eigen lokaal. De kinderen moeten wel
even een eigen bord, bestek en drinkbeker
meenemen. Zie verder de bijgevoegde Nieuwsbrief
van het Team Nationaal Schoolontbijt

