
 

Voorleeswedstrijd 

De winnaars van de voorleeswedstrijden vlak voor de 

herfstvakantie zijn geworden: 

Dewisha uit groep 6 Midden in de categorie 4/5, 5/6             

( Noord) en 5 en 6(Midden). 

De wedstrijd voor de groepen 7 en 8 werd gewonnen door 

Issam groep8 Noord. Hij gaat onze school ook 

vertegenwoordigen tijdens de voorronde van de Almeerse 

Voorleeswedstrijd. 

      

                              
 

                              

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. 

 

Nationaal Schoolontbijt 

Volgende week  woensdag gaan we in de klas weer lekker 

met elkaar eten. Dan staat het Nationaal Schoolontbijt 

weer klaar voor de kinderen.  

We verwachten de kinderen op de gewone tijd, maar wel 

met een flinke eetlust,  op school. 

De kinderen moeten wel al dinsdagmiddag een 

ontbijtbord, beker, en bestek meenemen. Dit alles graag in 

een plastic zal, voorzien van naam en groepsnummer . 
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Ouderbijdrage Samenspel 
Wellicht heeft u het bedrag al overgemaakt, maar voor 
die ouders die er nog niet aan toe gekomen zijn, nog 
even de herinnering om de ouderbijdrage voor dit jaar 
op tijd over te maken.  
Sinterklaas is al onderweg naar Nederland en ook voor 
hem geldt, dat er met een lege portemonnee niets te 
halen valt in de speelgoedwinkels. 
 
Ook voor de kinderen  uit de groepen 5 t/m 8   trekt de 
OR weer de knip.  Zij krijgen geld ( € 5,=) om het 
cadeautje voor de surprise te kunnen kopen. Ten 
minste…als de Ouderbijdrage door u is betaald 
natuurlijk. 

    
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 
 

                  
 

 

 

http://jantjebeton.us2.list-manage.com/track/click?u=18161e75a37fa668eb41eaa9c&id=b0fcbcff03&e=a1fbcdde38
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Belangrijke data tot de Kerstvakantie in woord en beeld 

             (voor thuis op het prikbord)   

 5 nov.  Nationaal Schoolontbijt 

        

 

 12 nov.   groepen 5 t/m 8 trekken lootje voor Sint  

                    
21 nov.   trekking Jantje Beton Loterij  

                  kijk op: www.jantjebeton.nl/lot.  

                        
 

24 nov.   Inpakavond Sinterklaas 

               

 

28 nov.   Studiedag. Alle kinderen vrij 

                           

 

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

  
17 dec.   Kerstmusical op school 

 

 

18 dec.   Van 17.30 tot 18.45 u. Kerstdiner In de   

                  klassen 

                  Kinderen om 11.45 vrij 

                             

        

19 dec.   Start Kerstvakantie om 11.45 uur. 

                            

Fijn weekend toegewenst  

Team Samenspel 
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