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Centrale eindtoets groep 8  
De leerlingen van groep 8 hebben in april hard gewerkt om te laten 
zien wat ze kunnen. En dat is goed gelukt. We zijn heel erg trots op 
de resultaten van elke leerling.   

 
 
Als school hebben we het goed gedaan en boven de grens van de 
onderwijsinspectie gescoord. Dat is voor ons, naast de individuele 
resultaten ook een belangrijk gegeven.   
De inschrijvingen op de nieuwe school zijn voor de leerlingen voor 
het maken van de eindtoets afgerond en ze gaan de komende 
maanden kennismaken en meedraaien om een soepele overgang 
in het werk te stellen.   
 

Nieuwe leerling en afscheid  
Helaas hebben we de afgelopen periode afscheid moeten nemen 
van enkele leerlingen. We vinden dat altijd jammer. Maar toch 
willen we Jay, Rohan, Musab en Maya veel plezier wensen op hun 
nieuwe school.  
Daarnaast heten Ana welkom. Ana begint volgende week maandag 
in groep 7. Ana, we wensen je een heel fijne tijd op de 
Samensprong.  
  
Oproep! Ouderhulp gevraagd!  
Sarissa Spin (moeder van Dani) heeft jarenlang de luizencontrole 
gecoördineerd. Samen met een vast groepje ouders, zorgde ze 
ervoor dat er na elke vakantie een luizencontrole gedaan werd. 
Dani vertrekt na dit schooljaar naar het voortgezet onderwijs, dus 
stopt Sarissa met de luizencontrole.  
 

Nu zijn we op zoek naar nieuwe luizenouders. Het liefst 2 of 3 om 
ervoor te zorgen dat we na elke vakantie kunnen blijven 
controleren. De coördinatie hoef je niet direct op je te nemen, we 
zijn al blij als je komt helpen controleren.   
Lijkt je dit leuk? Neem dan even contact op met de leerkracht.  
 

    
 

Kalender 
 
Mei  
 

  
22  
MR-vergadering en 
sollicitatiegesprek Locatie 
coördinator  
 

30 en 31 Hemelvaartsvakantie  
 
Denkt u eraan dat de VIP-
gesprekken plaatsvinden de 
komende periode?  
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Executieve functies  
Woensdag 15 mei en op 19 juni is er een scholing rond dit 
onderwerp voor onze leerkrachten en andere 
geïnteresseerden.  De executieve functies regelen bijvoorbeeld het 
starten met een taak en het richten en vasthouden van de 
aandacht. Daarnaast zorgen ze voor de ontwikkeling van een 
zelfverantwoordelijke houding. Met meer kennis hierover denken 
we ons onderwijs nog beter in te richten.  
 
 
 

Locatie coördinator op de Samensprong  
Binnen stichting Op Kop zijn we al een lange periode in 
ontwikkeling als het gaat om de directiestructuur. Hierbij wordt er 
vanuit gegaan dat we krachten meer kunnen bundelen en is het 
werken als directeur op meerdere scholen er onderdeel van. Nu 
ook de Samensprong een directeur heeft die op meerdere scholen 
werkt, is er ook de behoefte en wens om een locatie coördinator 
aan te stellen. Tot de zomervakantie vervuld juf Constance die rol. 
Maar om deze rol definitief vorm te geven is hier een interne 
sollicitatie gestart. Op woensdag 22 mei is er een 
sollicitatiegesprek met een teamlid dat de functie van locatie 
coördinator wil gaan vervullen. Dit gesprek wordt gevoerd door 
MR-leden (ouderlid en personeelslid), de medewerker HRM van 
stichting Op Kop en Elly als directeur.   
  
 Samen voor alle kinderen  
Maar liefst 315.000 kinderen van 0 tot 21 jaar groeien op in 
gezinnen die onder het sociaal minimum leven. Om deze kinderen 
te ondersteunen is SAM& opgericht, een samenwerkingsverband 
tussen Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting 
Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Ouders en /of 
verzorgers, wijkteams en leerkrachten kunnen bij SAM& een 
aanvraag doen. Bijvoorbeeld voor een jaarcontributie voor 
sportlessen, een dagje uit of om een verjaardag te vieren. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente 
Steenwijkerland of Elly Fokker. 
 
VAKANTIEKAMP GIETHOORN 
Al enkele jaren achtereen organiseert de Rotaryclub Steenwijk 
Regio een vakantiekamp voor kinderen die door omstandigheden 
niet op vakantie gaan. De laatste edities gebeurde dit in 
samenspraak met de voedselbank. De organisatie is nu 
voornemens om kinderen uit een bredere kring te verwelkomen.  
 
Er wordt veel belangstelling verwacht, omdat het kamp nu in de 
laatste week van de schoolvakantie valt. Het kamp is gratis en de 
kinderen hoeven enkel (sport en/of zwem) kleding mee te nemen. 
U kunt zich evt. opgeven via het aanmeldformulier die is 
bijgevoegd aan deze mail. 
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