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Kalender  
 
3 december 
Sinterklaastoneel/film  
 

5 december 
Sinterklaasfeest en 
studiemiddag team. 
Om 12 uur alle 
leerlingen vrij  
 
6 en 7 december 
Meester Danny 
afwezig door scholing, 
geen gym.  
 
14 december 
schaatsen  
groep 5 t/m 8  
 
 

 Sinterklaastoneel  
Op maandag 3 december gaan groep 3 t/m 6 naar een voorstelling van het 
Sinterklaastoneel. Onze juf Gretha, juf Constance en stagiaire juf Aimee 
spelen hier ook in mee.  
Groep 7/8 kijkt op datzelfde moment een film. De voorstellingen zijn in de 
Meenthe, hier wandelen we naartoe met de kinderen. De voorstellingen 
zijn onder schooltijd.  
Groep 1/2 heeft die dag les van juf Elly en hebben dan Pietengym. Deze 
Pietengym wordt gegeven door studenten Sport en Bewegen.  
Omdat juf Gretha en juf Constance maandag en dinsdag op het toneel 
staan hebben we vervanging kunnen regelen. Op dinsdag is juf Ilona er voor 
groep 1/2. Op donderdag meester Michel. Zo kan juf Constance de gemiste 
werkzaamheden van de dinsdag inhalen. We realiseren ons dat dit veel 
wisseling is voor uw kind.  
  
Sinterklaasfeest  
Gelukkig komt Sinterklaas ook dit jaar weer naar de 
Samensprong. Hopelijk neemt hij cadeautjes mee!  
Op 5 december vieren we dit feest in alle klassen.  
Groep 5 t/m 8 helpt Sinterklaas een beetje en maakt 
surprises voor elkaar. Deze moeten op 3 december op 
school zijn. Wie het leuk vindt, kan ze dinsdag 4 december 
na schooltijd of woensdag 5 december vanaf 8:15 uur 
komen bewonderen.  
Let op: woensdagmiddag 5 december hebben de leerkrachten 
studiemiddag en zijn alle kinderen vrij!  
 

  
Meer meubilair  
In de laatste week van november komen er extra tafels en stoelen bij in 
groep 3 / 4 en 1 / 2. Dit is nodig om alle leerlingen een fijne leerplek te 
kunnen geven. Omdat deze meubels speciaal in onze kleuren gemaakt 
moet worden, moesten we er wel even op wachten.  
  
Schaatsen  
Op vrijdagmiddag 14 december gaat groep 5 t/m 8 weer schaatsen op de 
Markt. Meester Danny en meester Wilco gaan met de leerlingen mee. Dit 
jaarlijkse sportieve uitje wordt door de ouderraad bekostigd.   
 

 

 
 
 



 
 
Zelfmoordspel Momo  
In de media duiken berichten op over een “zelfmoordspel” Momo. 
https://bnnvara.nl/artikel/ouders-opgelet-momo-challenge-verspreidt-
wereldwijd 

De veiligheid van onze leerlingen en uw kinderen vinden we erg belangrijk. 
Blijf met uw kind meekijken als het gaat om spelletjes op telefoon, iPad, 
tablet en computer.  
Als Stichting Op Kop hebben we het beleid dat filtering van websites niet de 
oplossing is voor dit soort zaken. We gaan uit van vertrouwen en mocht het 
nodig zijn dan stellen we onjuist gebruik van internet aan de orde in de klas. 
Een MR zal kijken hoe het op school geregeld is, maar zij hebben geen 
controle over de situatie buiten de school.  
Momo is een spel dat volgens mij vooral op een mobiele telefoon wordt 
gespeeld, waarbij je appjes krijgt met gevaarlijke uitdagingen.  
In die zin kan de school geen technische maatregelen nemen.  
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