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Persbericht  

Feestelijke afsluiting Kinderboekenweek op de 
Samensprong 
  
Steenwijk - “Reis mee!” met de leerlingen van de Samensprong. 

Onder belangstelling van veel ouders heeft Obs de 

Samensprong de Kinderboekenweek afgesloten met een 

versierde fietsenwedstrijd. 

Gedurende de afgelopen weken is er ruim aandacht besteed aan 

het thema van de Kinderboekenweek “Reis mee!” De 

Kinderboekenweek biedt de mogelijkheid elk najaar op 

bijzondere wijze met leesmotivatie en boekpromotie te werken, 

door de hele school. 

Alle kinderen konden met hun versierde fiets, skelter, step of 

skeelers meerijden in de optocht aangevoerd door meester Jaap. 

Daarna was er een prijsuitreiking voor de mooiste fietsen per 

groep. De prijswinnaars hebben een bokaal gekregen. In alle 

groepen was een tentoonstelling te bezoeken over “Reis mee!” 

 

 
Bij de prijsuitreiking voor de mooiste fietsen per groep kregen de 
winnaars een bokaal. (© eigen foto) 
 
De feestelijke en ietwat regenachtige afsluiting van de 

Kinderboekenweek is terug te vinden op 

www.steenwijkercourant.nl. De kinderen hebben genoten van de 

feestelijke optocht. Het team wil de ouders bedanken die 

massaal belangstelling toonden bij deze afsluiting. 
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Een berkenboom als cadeau 

De school heeft een cadeau ontvangen van de KPZ (Katholieke 

Pabo Zwolle). Dit cadeau is om te vieren dat we 10 jaar 

samenwerken aan het samen leren en professionaliseren. 

Jaarlijks begeleiden we op de Samensprong van verschillende 

opleidingen, waaronder de KPZ.  

We zoeken een mooie plaats voor het jonge berkenboompje. 

 

Zicht Op Steenwijk 

In de november editie van Zicht op Steenwijk wordt een 

paginagroot artikel geplaatst over de Samensprong. Dit artikel 

wordt in samenwerking met een tekstschrijver gemaakt. 

 

Staking 

Op 6 november is er een landelijke staking uitgeroepen voor al 

het onderwijzend personeel. Staken is een individueel recht, 

waar iedere werknemer zelf een beslissing over mag nemen. Op 

de Samensprong zijn er op woensdag 6 november 3 stakende 

personeelsleden.  

Dit heeft geen gevolgen voor de lessen. 

Dat betekent dat het een gewone schooldag is voor de leerlingen. 

 

Dit neemt niet weg dat ook wij ons zorgen maken over de 

toekomst van het beroep. Als er niets veranderd aan het 

systeem, zal het tekort aan leerkrachten en schoolleiders alleen 

maar toenemen.  

Dit heeft grote gevolgen voor de werkdruk en de kwaliteit van 

het onderwijs aan alle kinderen in Nederland. 

 

Studiedag op 13 november 

Op woensdag 13 november is er een studiedag voor het team en 

zijn de leerlingen de hele dag vrij. Dit is ook terug te vinden op de 

schoolkalender.  

 

Circusvoorstelling door studenten van de CALO 

Op vrijdag 8 november bezoeken de leerlingen van groep 1 t/m 4, 

samen met de leerlingen van groep 1 t/m 4 van de Wegwijzer 

een circusvoorstelling in de gymzaal. Deze voorstelling wordt 

verzorgd door studenten van de CALO (lerarenopleiding 

lichamelijke opvoeding). 

 

Sinttoneel 

Ook dit jaar wordt er weer een voorstelling en film voor de 

kinderen van groep 3 t/m 8 georganiseerd. Juf Constance en juf 

Gretha spelen hier opnieuw beiden een rol. De 

voorstellingsdagen zijn op 25 en 26 november. Juf Gretha zal op 

deze dagen vervangen worden.  

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schaaktoernooi 

Voor leerlingen van de basisschool wordt er op 30 oktober weer 

het jaarlijkse schaaktoernooi georganiseerd. Het toernooi vindt 

plaats in het clublokaal van de schaakclub in Onna. Onze school is 

ook vertegenwoordigd. Benjamin uit groep 6 en Daan, Tijn en 

Derrik uit groep 8. Veel succes jongens!  

 

Stichting Freedom Flame 

Aangezien we in mei 2020 75 jaar vrijheid vieren, vinden wij wat 

extra aandacht hiervoor op z’n plaats. Stichting Freedom Flame 

heeft tot doel het creëren van bewustwording over ‘’het leven in 

vrijheid’’. Samen met enkele andere scholen, gaat groep 7/8 aan 

de slag. In het najaar (31 oktober) worden er tulpenbollen 

geplant bij een oorlogsmonument. Het gaat in ons geval om het 

oorlogsmonument bij Park Rams Woerthe. De geplante tulp 

bloeit in het voorjaar én indien goed getimed en bij gunstig weer, 

bloeit de Freedom Flame tulp op 4 en 5 mei 2020.  

 

Voorlichting Voortgezet Onderwijs & Ambassadeurs 
Terwijl het nieuwe schooljaar pas twee maanden telt, zijn we 
achter de schermen alweer bezig met de voorbereidingen voor 
kinderen die gaan uitstromen naar het VO aan het eind van dit 
schooljaar. Op donderdag 7 november is er voor ouders een 
informatieavond georganiseerd op School B. Collega’s van de VO-
scholen geven hier een kijkje in het reilen en zeilen bij hen op 
school. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen. 
Verder komen er oud-leerlingen (ambassadeurs) op bezoek bij 
ons op De Samensprong. Zij komen speciaal voor de kinderen en 
vertellen in de klas over hun ervaringen in het Voortgezet 
Onderwijs.  

 
Heutink voor thuis 
Heutink is een grote leverancier van leermiddelen voor 
basisscholen. Sinds kort is Heutink voor Thuis beschikbaar. Ze 
bieden informatie voor ouders en tips voor hulpmiddelen om uw 
kinderen thuis te ondersteunen of nieuwe ontwikkelingskansen 
te bieden. Hieronder informatie over lezen en klokkijken 

 

AVI-niveaus, wat moet je daar thuis mee? 

Kinderen die ook thuis veel lezen, hebben daar op school baat 
van. Op naar de bibliotheek of boekhandel dus. Maar wat moet je 
met die AVI-niveaus? Eigenlijk niet zo veel. Het allerbelangrijkste 
bij lezen is dat je kind er plezier aan beleeft.> Verder lezen 

Tips om thuis te oefenen met klokkijken 

Voor kinderen is kunnen klokkijken een echte mijlpaal, maar om 
het te leren moeten ze heel wat stappen doorlopen. Het begint 
op kleuterleeftijd met een globaal tijdbesef, met heel brede 
tijdsbegrippen en uiteindelijk moet er in toetsen gerekend 
worden met tijd. Door thuis volop oefenmogelijkheden te bieden 
en je kind vertrouwd te maken met de klok en de tijd, zal het 
leren klokkijken op school gemakkelijker gaan. Vergeet ook niet 
de leuke gratis spelletjes te downloaden.> Meer lezen 

https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/avi-niveau-wat-moet-je-er-thuis-mee/news/55/?afmc=obsdesamensprong&utm_campaign=obsdesamensprong&utm_source=leaddyno&utm_medium=affiliate
https://www.heutinkvoorthuis.nl/nl/klokkijken/page/1246/?afmc=obsdesamensprong&utm_campaign=obsdesamensprong&utm_source=leaddyno&utm_medium=affiliate


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingekomen post 
 
Nieuws vanuit de Peuteropvang Zuidwestervilla Sinds 1 januari 
2018 is onze peuteropvang van Speel@Home gevestigd in de 
Zuidwester. Wij ervaren dit als een hele fijne plek waar de 
kinderen zich kunnen ontwikkelen en zich kunnen voorbereiden 
op het basisonderwijs. De peuteropvang is speciaal voor kinderen 
tussen de 2 en 4 jaar. Zij komen hier in contact met 
leeftijdsgenootjes en spelenderwijs worden ze voorbereid op de 
basisschool.  
 
Op onze peuteropvang wordt gewerkt met de methode Piramide, 
dit is een Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit programma 
bereidt peuters goed voor op de basisschool. De doelstelling van 
VVE is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd zo te 
stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden 
vergroot. VVE wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers 
die zijn gespecialiseerd in het leerproces en de ontwikkeling van 
jonge kinderen. Een VVE-programma richt zich op meerdere 
ontwikkelingsgebieden:  
• Taalontwikkeling. Hierbij gaat het om woordenschat en het 
stimuleren van de beginnende geletterdheid.  
• Beginnende rekenvaardigheid. Hierbij gaat het om het leren 
tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.  
• Motorische ontwikkeling. Hierbij gaat het om het ontwikkelen 
van de grove en de fijne motoriek.  
• Sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij gaat het om het 
stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen 
spelen en werken.  
 
Wij hebben nauwe contacten met de basisscholen. Dit is immers 
belangrijk, wij bereiden peuter voor op de basisschool. Door goed 
in contact te staan met de basisscholen omringen we uw peuter 
met de beste zorg en begeleiding door middel van een warme 
overdracht. Wij bieden de reguliere peuteropvang van 2 
ochtenden per week maar ook de uitbreiding voor kinderen met 
een VVE indicatie. Kinderen met een VVE indicatie mogen 4 
ochtenden (16 uur per week) op de peuteropvang komen!  
 
De peuteropvang was al geopend op maandag, dinsdag en 
donderdag ochtend en vanaf 1 oktober 2019 zijn wij ook geopend 
op de vrijdagochtend! Wist u dat u onze peuteropvang goed kunt 
combineren met onze dagopvang? Heeft u net wat meer opvang 
nodig dan de uren van de peuteropvang? Wij denken graag met u 
mee over een passende oplossing. Het bieden van maatwerk is 
onze kracht. Heeft u bijvoorbeeld opvang nodig van 7.30 uur tot 
13.00 uur? Dan is dat mogelijk. U kunt uw peuter gerust om 7.30 
uur bij ons brengen, waarna het geniet van de peuteropvang. Na 
de peuteropvang eet uw peuter gezellig met ons mee. Het is ook 
mogelijk om verlengde opvang tot 18.00 uur af te nemen in 
combinatie met peuteropvang.  
Vraag naar de mogelijkheden. 

 



 

 


