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Nieuwsbrief  

Kalender  
 
September  
 

12 
peutermeespeel- 
ochtend van  
8:30 –10:00 uur  
 

13 
open lessen Hallo 
Wereld  
 

Nieuw schooljaar  
Welkom in het schooljaar 2018-2019. We zijn alweer een week op weg. We hebben 
een goede start gemaakt met een aantal nieuwe leerlingen.   
Van harte welkom Nayomi, Rick, Maik, Sjors, Anouk en Janine. We wensen jullie een 
fijne tijd toe op De Samensprong!  
Vandaag zijn ook Siyama, Vayén en Noa-lynn begonnen. Ook jullie wensen we een 
heel fijne tijd op De Samensprong.  
  
Open lessen Hallo Wereld  
Niet apart, maar samen is de kern van Hallo Wereld waar groepsleerkracht en 
docenten van HVO en GVO samenwerken bij de lessen godsdienst en humanistisch 
vormingsonderwijs, burgerschap, sociaal emotionele ontwikkeling en geestelijke 
stromingen. Door deze samenwerking kunnen onze leerlingen nog beter kennis 
maken met de wereld om zich heen.  
Op Obs De Samensprong hebben alle groepen wekelijks een les Hallo Wereld van 
een vakdocent, de wekelijkse Kanjerles van de groepsleerkracht sluit hier zoveel 
mogelijk op aan.  
De lessen Hallo Wereld zijn gestart en we willen alle ouders uitnodigen voor de 
Open lessen op donderdagmorgen 13 september.  U kunt dan meekijken en –
luisteren tijdens de les van uw zoon of dochter.    
Groep 1/2 en groep 5/6: 8:30 – 9:15 uur  
Groep 3/4 en groep 7/8: 9:15 – 10:00 uur  
U komt toch ook?  
  
SOS-formulier  
Om er zeker van te zijn dat we de juiste gegevens hebben van uw kind(eren), vragen 
we u aan het begin van elk schooljaar het SOS-formulier in te vullen.  
We hebben nog niet alle formulieren ontvangen. Levert u het zo snel mogelijk in bij 
de leerkracht?  
  
De eerste week zit erop  
De eerste ervaringen met de nieuwe groepsindeling, leerkrachten, continurooster 
zijn opgedaan. Zo hier en daar nog even wennen. Goed om te zien dat alle kinderen 
er op tijd zijn, hun lunchpakketje bij zich hebben en klaar zijn om weer heel veel te 
leren dit schooljaar.   
Binnenkort maken de leerkrachten weer een afspraak met alle ouders voor het 
startgesprek. Daarin kun je met elkaar bespreken welke verwachtingen er zijn en 
hoe we er weer een heel goed schooljaar van gaan maken. De samenwerking tussen 
leerkracht en ouder is van groot belang voor de ontwikkeling van ieder kind.  
We nodigen u dan ook van harte uit om tussentijds overleg te hebben met de 
leerkracht, mocht het nodig zijn in het belang van uw kind. Zijn er thuis 
veranderingen, maakt u zich zorgen, is er iets onduidelijk? Neem dan zsm contact op 
met de leerkracht. Mochten we op school iets signaleren, nemen we ook contact op 
met u als ouder.   

Leren doen we samen, samen staan we sterk! 

  



 

 Ingekomen post 

Keyboard- of Pianoles 
GEVOEL VOOR MUZIEK IS AANGEBOREN EN MANIFESTEERT ZICH VAAK AL OP JONGE 
LEEFTIJD. Hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU, Eric Scherder, toonde onlangs 
al in het programma De Wereld Draait Door (DWDD) het grote belang van muziekles aan 
kinderen aan. "Muziek verbindt, muziek maakt slim, muziek maakt gelukkig", zo meldde hij 
op televisie. Ook bevordert het integratie, stimuleert de intelligentie, verbetert 
sociaalgedrag, vermindert concentratieproblemen en bevordert schoolprestaties. 
Maar....het allerbelangrijkste is natuurlijk dat kinderen plezier beleven aan het musiceren.  
Al enkele jaren is het mogelijk Keyboard- of Pianoles te volgen bij Janny Bennen - 
Stakelbeek. Neem contact op met Janny voor informatie en/of een gratis proefles. De 
leslocatie is aan de Burg. G. W. Stroinkweg 67a in Zuidveen. Tel: 0521-511434 of 06-
11155109. E-mail: j.bennenstakelbeek@ziggo.nl. Website: www.jannybennenstakelbeek.nl.  

“Rabobank MTB jeugddag MTB ver. Havelte eo.” 
Op zaterdag 22 september 2018 wordt er een Rabobank Mountainbike Jeugddag gehouden. 
Voor de  jeugd van 7 t/m 15 jaar  Kosten € 5,- 
Aanmelden kan bij:  Herbert van Brussel Jeugd@mtbhavelte.nl 06-45056533 
Geef daarbij behalve je naam, adres, telefoonnummer en leeftijd ook door of je een fiets en 
helm nodig hebt voor die dag. Geef in dat laatste geval ook je lengte door, zodat we kunnen 
zorgen voor een passende fiets. 
De locatie is de voormalige Amerikaanse basis, aan de Ruiterweg in Havelterberg. Op onze 
website www.mtbhavelte.nl staat ook een routebeschrijving bij het nieuwsbericht over deze 
jeugddag. 
 
Jeugd natuurclub 
Ben jij tussen de 7 en 12 jaar?  Speel je graag buiten? Wil je van alles weten over de natuur 
en vind je vies worden niet erg, dan zijn wij op zoek naar jou!!!!!!! 
Wij zijn Jeugdnatuurclub De Weerribben en komen maandelijks één middag bij elkaar in het 
gebied rondom De Weerribben. Wij organiseren verschillende activiteiten zoals: onderzoek 
naar waterdieren, vissen met de visfederatie en speuren in het bos. De activiteiten worden 
begeleid door ervaren gidsen en vrijwilligers van IVN Noord- West Overijssel. 
 
Op woensdagmiddag 12 september start ons nieuwe seizoen bij het bezoekerscentrum van 
Staatsbosbeheer in Ossenzijl met een opening waarbij alle kinderen welkom zijn!  
Je kunt deze middag gratis kennismaken met de club, de begeleiders en meedoen met de 
activiteiten.  
 
Datum:  Woensdagmiddag 12 september  
Tijd:   14.45 tot 17.00 uur!!!!! 
Plaats: Bezoekerscentrum Ossenzijl, Hoogeweg 27, 8376 EM  te Ossenzijl  
Thema:  Wie leven er in het moeras?? 

Kleding: Laarzen en kleding om in vies te worden!! 
Wat neem je mee:      Vriendjes en vriendinnetjes die het leuk vinden om bezig te 
zijn met en in de natuur en natuurlijk een goed humeur  
Belangstellenden kunnen zich  aanmelden bij Els Heibrink, elsheibrink@hotmail.com 
of telefonisch op 0521-510211 of 06-57187354  
Informatie: www.np-weerribbenwieden.nl/doen/jeugd-jongeren 
          - www.facebook.com/JeugdnatuurclubDeWeerribben 
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