
 

 

       
 

December 2018/ januari 2019 

Agenda: 
 

Woensdag 19 december: Alle groepen 5 t/m 8 

hebben een kerstconcert in de schouwburg, 

waarbij de kinderen meezingen. 

 

Donderdag 20 december: kerstdiner ’s avonds 

van 17.30-18.45 uur.   

Alle leerlingen zijn om 12.00 uur die middag 

vrij! 

 

Vrijdag 21 december: Alle leerlingen zijn om 

12.00 uur vrij! Begin van de kerstvakantie 

 

Kerstvakantie: 21-12-2018 t/m 7 januari 2019. 

                  

Maandag 7 januari zijn de kinderen nog 

vrij in verband met een studiedag voor het 

team! 
 

Dinsdag 8 januari: Start 1e schooldag 

 

Woensdag 16 januari: Alle leerlingen zijn om 

12.00 uur vrij! 

 

 

           

 
 

Kerstfeest op het Samenspel: 
 

 
We gaan in de laatste week weer kerststukjes 

maken op beide locaties. School  enOuderraad 

zorgen voor vers kerstgroen, een kaars en 

steekschuim(oase). De kinderen moeten zelf weer 

voor een bakje zorgen en de nodige versiering om 

het geheel “af” te maken.  

 19 december wordt er door de hele school 

geknutseld voor Kerst. 

 20 december, om 8.30 uur, worden de 

kinderen op beide locaties door de juffen 

en meesters verwelkomd met prachtige 

kerstliederen.  

 

 20 december zijn de kinderen ’s middags 

al om 12.00 u ur  vrij, omdat wij hen ’s 

avonds op school verwachten voor het 

Kerstdiner. Het kerstdiner is van 17.30 uur 

tot 18.45 uur. 

We kunnen al wel verklappen dat we aan 
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de succesformule van de afgelopen jaren 

niets zullen veranderen.  Dat betekent dat 

we weer een beroep op de kookkunst van 

alle papa’s en mama’s doen om de 

kinderen in de klas eens lekker te 

verwennen.  

  Er is inmiddels een brief uit met een 

invulstrook, waarop u kunt aangeven wat u 

gaat maken.  Mocht u een toetje willen 

maken, wilt u dan even overleggen met de 

leerkracht? We willen ook weer niet te 

veel toetjes  aan het eind van het diner. 

 De kinderen   moeten wel weer eigen bord, 

beker, bestek en dessertbakje meenemen. 

Graag in een plastic zak met de naam er 

op. Vanaf maandag 17 december  kunnen 

ze het meenemen . Het kerstdiner begint 

om 17.30 uur en duurt tot 18.45 uur. Om 

17.15 uur gaan de deuren open en kan al 

het lekkers binnen worden gebracht. 

 21 december zijn de kinderen ook om 

12.00 uur vrij. Dan begint de 

Kerstvakantie. 

Namens onze Ouderraad: 

          

 

MR nieuws november 2018 

 

De zomervakantie is alweer een paar maanden 

voorbij, de kinderen zijn allang gewend aan hun 

nieuwe groep en de leerkrachten staan weer met 

plezier en overgave voor de klas. Ook de leden van 

de MR (medezeggenschapsraad) van het 

Samenspel hebben alweer twee vergaderingen 

achter de rug; tijd voor een update. 

 

De MR bestaat op dit moment uit 6 leden; Anouk 

Akkerman, Madelon Wehman (lokatie Midden), 

Jolanda Bouwhuis, Joke de Jong (lokatie Noord) 

vertegenwoordigen het team van het Samenspel. 

Jos Fiering (voorzitter) en Gina Beverli 

vertegenwoordigen de ouders van de school. De 

MR is nog opzoek naar ouders die het leuk vinden 

om zitting te nemen in de MR. Hoe leuk en 

interessant is het om mee te kunnen praten over de 

ontwikkelingen die binnen de school, binnen het 

onderwijs gaande zijn, gevraagd en ongevraagd 

advies kunnen geven aan de directie en in kunnen 

stemmen met b.v. nieuw beleid. De 

tijdsinvestering is minimaal, ongeveer 4x per jaar 

komt de MR bij elkaar en wordt er van de leden 

verwacht om zich in te lezen in de stukken. De 

vergadering is de ene keer op locatie Midden en 

dan andere keer op locatie Noord. We vergaderen 

van 19.30u-21.30u. Lijkt het u leuk om de MR te 

komen versterken, wilt u meer informatie, of een 

onderwerp met de MR delen, dan kunt u contact 

met ons opnemen via de mail: 

J.bouwhuis@samenspel.asg.nl 

Op dit moment houdt de MR zich bezig met de 

volgende onderwerpen: 

Samenwerking tussen het Samenspel en de Zeetuin 

Veiligheid  

Privacywetgeving/communicatie  

 

De MR vindt het belangrijk dat ouders goed 

geïnformeerd worden over de onderwerpen waar 

de MR zich mee bezig houdt en zal om die reden 

proberen vaker berichten met u te delen via de 

nieuwsbrief en/of notulen.  

 

 

Met vriendelijk groet. 

MR het Samenspel 

 

Namens al onze medewerkers wensen wij u: 

          

 


