
 

Nieuws van juf Corinne 

Zoals u weet is juf Corinne van Midden ziek en is zij 

hiervoor onder behandeling. Inmiddels heeft zij  de zes 

kuren die zij heeft moeten ondergaan achter de rug.  De 

resultaten zijn hoopgevend.  

Vorige week woensdag is juf het tweede traject ingegaan 

van de behandeling en is zij geopereerd. Hiervan gaat zij 

de komende zes weken herstellen en als zij weer 

voldoende op krachten is gekomen zal zij nog gedurende 

langere tijd bestraald moeten worden. Nog een lange weg 

te gaan dus, maar zij is vol goede moed doet haar best om 

zo snel mogelijk weer terug te komen.  

Mochten u of de kinderen een kaartje willen sturen dan 

wordt Corinne daar heel erg blij van. U kunt het op school 

afgeven en wij zorgen dat het zo snel mogelijk bij haar 

wordt bezorgd. 

Nieuws van juf Vera 
Juf  Vera van locatie Noord, die vorig jaar zo ongelukkig 
ten val kwam in de klas en daarbij een gecompliceerde 
enkelbreuk opliep, is langzaam maar zeker op de weg 
terug.  
juf staat nog niet voor de klas, maar wel zij helpt wel al een 
aantal dagdelen in de ondersteuning voor de kinderen die 
buiten de klas hulp nodig hebben. We hopen dat juf snel 
weer de oude zal zijn. 
 
Schoolmelk 
Voor kinderen van Samenspel-Midden is het nog altijd 
mogelijk om schoolmelk te bestellen. Meester Mo heeft 
hiervoor de bestelformulieren. U kunt ze bij hem ophalen. 
 
Groep 5 t/m 8 trekt een lootje 
Eergisteren hebben de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 
van beide locaties een lootje getrokken voor de 
Sinterklaassurprise. De € 5,- voor het cadeautje ontvangt 
uw kind van de OR, mits de ouderbijdrage is betaald.  
Voor de kinderen uit groep 5 is dit allemaal helemaal 
nieuw. Wilt u ze wel een handje helpen met knutselen en 
rijmen? Op de achterkant van het lootje staan wat tips en 
ideeën om het voor alle kinderen een leuke “surprise- 
party” te maken. 
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24 november inpakavond 

                        
 
Volgende week maandagavond 24 november is het weer 
inpakavond voor de ouders van de groepen 1 t/m 4 bij 
ons op school. Hebt u het geld voor de OR overgemaakt, 
dan kunt u die avond het cadeau voor uw kind uitkiezen 
en  in komen pakken.  Wij zorgen voor inpakmateriaal, 
koffie en iets lekkers. 
Ook is het tijdens die inpakavond nog mogelijk om de 
ouderbijdrage contant te betalen.  
Het Sinterklaasfeest nadert al snel en de OR wil 
natuurlijk voor elk kind op school een cadeautje kopen.  
Helaas kan dat alleen als de bijdrage is betaald voor uw 
kind. Zo niet, dan kunt u jammer genoeg die avond ook 
geen cadeautje inpakken. 
Kent u het rekeningnummer en de bedragen nog? 
1e kind  € 27,50                 
2e kind  € 20,-               
3e kind  € 15,- 
op rekeningnummer: 5435156 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 voor Midden en 1/2 a, 1/2 b, 2/3 , 
4,5,6,7 of 8 voor locatie Noord. Vermeldt u ook even de 
locatie erbij? Dat scheelt de penningmeester een 
heleboel speurwerk. 

                
 
In de brief van meester Martin  van vorige week hebt u 
allemaal kunnen lezen waaraan uw geld uitgegeven 
wordt.  
U hebt kunnen zien dat  alles tot op de laatste cent 
verantwoord besteed wordt, maar ook gelezen dat de OR 
zonder uw bijdrage eigenlijk machteloos staat.  
Het onderwijs is gratis in Nederland, maar voor 
feestelijke dagen trekt de overheid geen cent uit. Daar is 
de ouderbijdrage voor die van u gevraagd wordt. 
Wij hopen dat u allemaal weer de bijdrage betaald. Voor 
uw kind 
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Afscheidvan een juf Desi………. 
Afgelopen dinsdag stond juf Desi voor het laatst voor 
groep 5 Midden. 
Juf was al langere tijd op zoek naar werk in haar 
woonplaats Lelystad en aan deze  zoektocht is nu een eind 
gekomen. Zij heeft daar, voor de twee dagen die ze bij ons 
op school werkte, nu een andere school gevonden, zodat 
zij voortaan Lelystad niet meer uit hoeft.  Geen last meer 
van files en een glad wegdek op de A6. Heerlijk. 
Natuurlijk zal ze haar klas vreselijk missen, maar in 
Lelystad wacht ook weer een klas die haar snel zal 
opvrolijken. 
Gefeliciteerd met je nieuwe baan Desi,  en heel veel succes 
en plezier op je nieuwe school. 
 
……en hallo juf Vicky. 
Waar de één vertrekt, verschijnt de ander natuurlijk. We 
hebben juf Vicky Somhorst bereid gevonden haar plaats  in 
te nemen. Een lieve juf die er hartstikke veel ziin in heeft 
om met de kinderen van onze groep 5 het jaar te 
vervolgen. 
Fijn dat jer er bent juf en voor jou natuurlijk ook net zo 
veel plezier en succes op je nieuwe school. 
 
Schoolfruit 
Rond deze tijd bent u van ons gewend dat er schoolfruit 
wordt uitgedeeld. Daarvoor hebben we ons ook opgegeven 
en het is ons ook toegewezen.  
Door een conflict over de financiën tussen organisatoren 
en leveranciers van het fruit ligt het project (hopelijk 
tijdelijk) stil. 
Zodra wij nieuws hebben over een eventuele doorstart 
van het schoolfruit project melden wij dat aan u. 
 

                        
 
Klassenvoorstellingen op Noord en Midden 
Vanmiddag hebben, ieder op eigen locatie, de groepen 1/2 
en 3 een klassenvoorstelling gegeven.   
Alle ouders van deze groepen waren uitgenodigd en het 
werd op beide locaties een groot succes. Voor Noord een 
nieuw verschijnsel, voor Midden een bekend fenomeen 
maar in beide gevallen een groot feest om de kinderen met 
zoveel enthousiasme op het toneel bezig te zien. 

 
 
 
 
 

 
Kerstmusical  
Juf Marian en juf Jolanda zijn onder en na schooltijd al 
weer een poosje bezig met het instuderen van de 
Kerstmusical. Een grote groep kinderen ( 27lln) gaat  
in de laatste week voor de Kerstvakantie het verhaal 
spelen  van “ De kont van de ezel” Dat belooft een heel 
apart kerstverhaal te worden. 
 
Belangrijke data tot de Kerstvakantie  
 

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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