
 

Inschrijven op het VO:  voor 1 maart 
De rapport-en adviesgesprekken voor groep 8 zijn 
de afgelopen week al gehouden i.v.m. de adviezen 
die de kinderen nodig hebben om op een nieuwe 
school ingeschreven te worden.  
Nu nogmaals de oproep aan alle ouders van de 8e 
groep om toch vooral uw zoon/ dochter voor 1 
maart ingeschreven te hebben op de nieuwe school. 
Alleen dan is de plaatsing gegarandeerd. 
 

Vandaag rapporten uit groep 1 t/m 7 

Vanmiddag hebben de kinderen van de groepen 1 

t/m 7 de rapporten meegekregen en volgende week 

worden de resultaten met u besproken tijdens de 

10-minutengesprekken. Hiervoor hebt u samen met 

het rapport de uitnodiging vandaag gekregen. 

 

Studiedag 2 maart 

Maandag 2 maart, direct na de voorjaarsvakantie, is 

er een studiedag gepland Mocht u vakantieplannen 

hebben voor deze vrije week, dan kunt u er dus nog 

een dagje aan vastplakken. 

 

Reis om de wereld in 80 dagen 

In de weken na de voorjaarsvakantie gaan we aan de 

slag met het schoolproject “Reis om de wereld in 80 

dagen”. Het beroemde boek van Jules Verne met 

dezelfde titel,  zal de basis zijn voor vele lessen, 

ontdekkingen en creatieve opdrachten. De 

voorbereidingen zijn in volle gang. Het belooft weer 

een mooi spektakel te worden. 

 

Belangrijke data in februari, maart 

Vrij. 13 feb.                              rapporten uit 

                                                    Bingo avond op Midden 

Ma, di, woe 16,17,18 feb.   10- minutengesprekken 

Woe 18 feb.                           koffieochtend op Midden     

Vrij. 20 feb.                              Begin voorjaarsvakantie  

Zo. 1 maart                               Laatste inschrijfdag VO 

       Alle 8e groepers ingeschreven op het VO? 

Ma . 2 maart                            Studiedag 3. 

                                                    Alle kinderen nog vrij. 

Di. 3 maart                           Weer naar school 

Vrij. 6 maart                         Klassenvoorstelling gr. 6 en 7 
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Vanavond Bingoavond voor alle 

Samenspelouders  

 

De middenruimte van Samenspel-Midden is 
vanmiddag al helemaal ingericht om u straks een 
onvergetelijke avond te bezorgen. De prijzen staan 
nog net niet tot het plafond op gestapeld (wij 
mogen graag iets overdrijven!) en de hapjes en 
drankjes staan klaar. Het bingospel is uit de kast 
getrokken, de balletjes zijn opgepoetst en de 
bingokaarten hebben we zo uitgekozen, dat het 
bijna onmogelijk is om vanavond zonder prijs naar 
huis te gaan. Kortom, komt allen en leeft u zich 
eens helemaal uit in het edele Bingospel. Naast 
allerlei kleinere prijzen is er vanavond o.a. te 
winnen als…………..  

              Hoofdprijs….een televisie  

 

            
 
Tot vanavond of anders gezellig weekend iedereen!! 
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Leerlingen basisschool het 
Samenspel deze zomer op de 
planken in Schouwburg Almere 

UITGAAN & VRIJE TIJD  |  09 februari 

2015   |   reageer  |   Door Maud Robberts 

namens, Almeerse Scholen Groep 

 

De Schouwburg , het Samenspel en Stedenpunt presenteerden hun 

samenwerkingsproject voor het schooljaar 14-15 
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ALMERE - Op brede basisschool het Samenspel is 

de jaarlijkse terugkerende kerstmusical de inspiratie 

geweest om zang en dans structureler aan 

leerlingen aan te bieden. “Kinderen genieten als ze 

zingen, hun zelfvertrouwen groeit op het podium”, 

vindt Paul Defourny, directeur van het Samenspel, 

en daarom werkt de school in Stedenwijk nu aan een 

musical die in de zomer wordt opgevoerd in 

Schouwburg Almere. 

“Ieder jaar na afloop van de kerstmusical zeiden de 

docenten tegenelkaar dat we er meer mee moeten 

doen”, schetst Paul Defourny. “Dat gaan we nu dus in 

de praktijk brengen.” Samen met activiteitencentrum 

Stedenpunt, KleurinCultuur en de Schouwburg werkt het 

Samenspel toe naar een bijzondere musicalproductie.  

 

Talenten ontdekken en ontwikkelen 

Leerlingen uit groep 4 tot en met 8 hebben vanaf het 

begin van het schooljaar tot december les gehad in vier 

verschillende disciplines. Zo kwamen muziek, dans, 

drama en schilderen aan bod. Vanaf maart gaan de 

leerlingen vervolgens weer wekelijks oefenen in 

diezelfde disciplines.  

 

Paul: “Talentontdekking en -ontwikkeling staan centraal. 

Sommige leerlingen trekken de kar en worden daarin 

gestimuleerd, anderen hebben juist een extra zetje in de 

rug nodig. De leraren zoeken het talent van iedere 

leerling op, om daar in de musical mee aan de slag te 

gaan.”  

 

Culturele leven 

Naast de kinderen te laten ontdekken wat ze kunnen, 

biedt het Samenspel, onderdeel van de Almeerse 

Scholen Groep, de leerlingen ook een kijkje in het 

culturele leven. De voorbereiding van de musical heeft 

onder schooltijd plaatsgevonden, nu worden de sessies 

buiten schooltijd georganiseerd op de locaties van de 

Brede school Stedenwijk.  

 

Er is plek voor zo’n zeventig tot tachtig leerlingen in de 

musical. “Kinderen die mee willen doen schrijven zich in 

om aan de uiteindelijke uitvoering deel te nemen. En als 

er heel veel animo is, maken we het koor gewoon wat 

groter”, lacht Paul. 

 

Dromen 

Professionele tekst- en liedjesschrijvers buigen zich 

ondertussen over de dromen van de leerlingen. Die 

hebben ze aan het begin van het schooljaar 

opgeschreven en vormen de basis voor de productie. 

Ook een rapper draagt zijn steentje bij aan de musical.  

 

Op 19 juni wordt de musical in de Middenzaal van de 

Schouwburg opgevoerd voor ouders en betrokkenen.  

 

-Dit artikel is in samenwerking met Almeerse Scholen 

Groep tot stand gekomen.-  
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