
 
 
 
 
 
 

24 september 2018  

Nieuwsbrief  

Kalender  
 
September  
 

25 
Medezeggenschaps
raad vergadert  
 

Oktober   
 

4  
groep 1/2 bezoekt 
de  dierenarts  
 

11 
 voorstelling groep 
7/8 (uitnodiging 
volgt)  
 

Welkom op de Samensprong  
Afgelopen week is Xemm begonnen op De Samensprong. Xemm, we wensen je een 
heel fijne schooltijd toe!  

 
 

Informatieavond  
Deze week en volgende week hebben veel ouders een startgesprek ingepland met 
de leerkracht. Zo kunnen jullie kennismaken en afstemmen met de leerkracht hoe 
jullie kind het beste begeleid kan worden.  
Vlak voor de herfstvakantie organiseren we een informatieavond voor ouders, door 
kinderen en leerkrachten. De kinderen leiden hun ouders dan rond in de klas en 
school. De uitnodiging ontvangt u nog.   
 

Bibliotheek  
Nog eventjes geduld en dan volgt er weer een flinke bestelling met nieuwe boeken 
voor in onze bibliotheek. We zien dat veel leerlingen met plezier lezen en dat is erg 
goed voor de taalontwikkeling, leesbegrip en woordenschat.  
Het uitleensysteem en de monitor geeft ons en de bibliotheek inzicht in het soort 
boeken dat graag gelezen wordt of welke boeksoort we willen promoten. Op basis 
van deze gegevens bepalen we welke boeken er aangeschaft worden.  
 

Scholingen leerkrachten  
Na schooltijd, in de middag- en soms avonduren zijn de leerkrachten van de 
Samensprong bezig met professionaliseren. Juf Joke volgt de opleiding tot 
gedragsspecialist. Juf Marcia rond dit jaar de opleiding didactisch coach en 
beeldcoach af. Meester Wilco is naast ICT’er onderdeel van PLG begrijpend 
lezen.  Meester Wilco, Meester Jaap en juf Marcia ronden bijna de scholing Engels 
af. Juf Larisa volgt een opleiding voor onderwijsassistentes en anderstalige 
leerlingen. Juf Marcia en juf Constance volgen de scholing rekenen (Bareka).  
Juf Elly volgt later dit jaar de opleiding maatschappelijk ondernemerschap.   
 

Als team zijn we deze week begonnen aan de teamscholing “leren zichtbaar 
maken”. Hierbij licht het accent op begrijpend lezen/woordenschat en later op 
rekenen.  Het zelfverantwoordelijk leren van de leerlingen en het handelen van de 
leerkracht om dit te optimaliseren is hierbij leidend.   
Daarnaast zijn er losse themabijeenkomsten, BHV-trainingen en congressen die 
bezocht worden. Kortom: een team dat volop in beweging is om de leerlingen 
optimaal te laten functioneren.  
 
 



 

     
Ouderhulpformulieren  
We hebben al een aantal formulieren ontvangen. Genoeg om volgende week in elk geval 
met het creatief circuit voor 4 t/m 8 te beginnen. Wel kunnen we nog veel hulp gebruiken. 
Heeft u vragen over het formulier of bent u het kwijt, loop dan even binnen.   

 
Kinderpostzegels       
Vanaf woensdag 26 september t/m 3 oktober 2018 is het weer zover:  
de Kinderpostzegelactie. 
Ook onze leerlingen uit groep 7 en 8  doen mee.  Ze gaan langs de deuren om  postzegels en
 andere leuke producten te verkopen. 
Dit jaar staan de bekende personages van De Fabeltjeskrant op de zegels! Deze iconische  te
levisieserie bestaat namelijk 50 jaar. 

 
 


