
  

Dank namens de OR 

Namens de leden van de Ouderraad een hartelijk woord 

van dank aan alle ouders die de ouderbijdrage betaald 

hebben. De gelden zullen uiteraard weer goed besteed 

worden gedurende het komende schooljaar. 

Verder  willen we graag nog even het e-mailadres  van de 

OR aan u doorgeven: ouderraad@samenspel.asg-almere.nl 

Kerstdiner 
De kinderen hebben weer genoten van de geweldige 

buffetten die door alle ouders zijn samengesteld. De 

kinderen hadden heel veel keuze en gingen dan ook 

meerdere een nieuw heerlijk bordje samenstellen. Na 

afloop konden ook de ouders die hun kinderen op kwamen 

halen nog een hapje mee-eten. We willen alle ouders die 

aan deze fantastische avond hebben meegewerkt door iets 

lekkers te maken of te helpen bij het buffethartelijk 

bedanken. Het was heel gezellig en sfeervol. Volgend jaar 

doen we het natuurlijk weer. 

 

Kerstmusical ook dit jaar weer zéér aangrijpend. 

Een aangrijpend verhaal over een jongen die graag een 

hoofdrol zou hebben gehad tijdens de Kerstmusical dit 

jaar op school, maar helaas was hem slechts de rol van 

ezel- en dan nog niet eens de voorkant, maar de kont-  

toebedeeld. Gelukkig lag de liefde op de loer en mocht hij 

samen met zijn vriendinnetje in het ezelpak kruipen en dat 

maakte heel veel verdriet weer goed. Zelfs de directrice 

van de school, zelf helemaal geen liefhebster van 

kerstmusicals, was op het laatst dolenthousiast en wil 

nooit meer iets anders.  

Kerstplezier in de Almeerse zwembaden 
Optisport heeft  in zwembad Almere Stad en De Vrijbuiter 
recreatief zwemmen tijdens de vakantie georganiseerd. 
Speciaal voor de kinderen is er op zaterdag 27 december 
een Oliebollen Disco in zwembad Almere Stad om13.00 
uur  en op vrijdag 2 januari een Nieuwjaarsplons in De 
Vrijbuiter vanaf 11 uur. 
 
 
Belangrijke data in en na de Kerstvakantie in januari 
27 dec.  Oliebollendisco in zwembad Almere-Stad 
  2 jan.   Nieuwjaarsplons in de Vrijbuiter Almere-Buiten 
  5 jan.   eerste dag na de Kerstvakantie 
12 jan.  Start LVS-toetsweken 
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Beste ouders, 
 

Vanmiddag zijn de 

kinderen vrij. 
 

Wij wensen iedereen een 

heerlijke kerstvakantie 

en een geweldig begin 

van 2015 

            

Voorzichtig met 

vuurwerk en wij zien 

elkaar weer op 

maandag 5 januari op 

school.     

Team Samenspel         
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