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AGENDA HUIDIG SCHOOLJAAR 
Robert Joosten 

 

6 januari : 1e schooldag 2020 

10 januari : Hoofdluiscontrole 

23 januari : Studiedag, alle kinderen zijn vrij. 

27 en 30 januari : Open dagen in Grubbenvorst voor 2-3-jarige leerlingen en hun ouders. 

4 februari : Aanmeldingsdag 

 

De volgende Samenspraak verschijnt op 31 januari 2020. 

 

 

THEMA WINTERFEEST 
Werkgroep Evenementen 

 

Wat hebben we genoten van het Wintercircus met zijn allen. Ouders die het organiseerden samen met 

Anita en Roy; ontzettend bedankt. Wat hebben we veel twinkelende ogen gezien van de kinderen! 
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OPEN DAGEN – AANMELDING NIEUWE KINDEREN 
Werkgroep open dag 

 

De Gemeente Horst aan de Maas attendeert door een advertentie in ‘De Mededelingen’ en 

door een persoonlijke uitnodiging, gezinnen met kinderen die 4 jaar zijn of worden om deze 

kinderen aan te komen melden. Voorafgaand aan de aanmelding organiseren de beide scholen 

in Grubbenvorst twee open dagen. Nieuwe ouders kunnen met de kinderen een kijkje gaan 

nemen op de scholen. Het dagelijks onderwijs is zichtbaar, ouders en kinderen worden 

rondgeleid en alle vragen kunnen gesteld worden. Een week later kunnen ouders hun kind dan 

aanmelden bij de gekozen school. 
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NIEUWE WEBSITE 
Robert Joosten 

 

De website van de Samensprong is vernieuwd. De site is nu geüpgraded zodat deze ook op mobiele 

apparaten goed leesbaar is. Neem een kijkje: www.samensprong-akkoord-po.nl  

De website heeft als doel een inkijk te geven in hetgeen we doen op de Samensprong en is meer statisch 

en informatief van aard: de schoolgids, de Samenspraak is te vinden en informatie voor nieuwe ouders. 

Ook is er een link naar facebook en het ouderportaal te vinden. 

 

 

PERSONELE WIJZIGING 
Robert Joosten 

 

In de komende periode zal Hetty Beemer, collega-leerkracht van OJBS de Triolier, bij ons komen 

werken. Zij doet dit in het kader van haar re-integratietraject. Hetty zal de eerste tijd op 3 

ochtenden ondersteunende werkzaamheden verrichten in groep 1 en groep 2-3. Dit wordt 

uitgebouwd naar 4 ochtenden. We wensen Hetty veel plezier en succes toe bij ons op de 

Samensprong en hopen op een voorspoedige re-integratie. 
  

 

                                                                         

http://www.samensprong-akkoord-po.nl/
https://www.facebook.com/Obs-de-Samensprong-934564956631777/
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Marieke Joppen 

 

Medezeggenschapsleden hebben het liefst persoonlijk contact met iedereen van onze school. Mocht dit 

even niet lukken en is er een vraag aan de MR, dan is deze ook te mailen naar 

medezeggenschapsraad@obs-desamensprong.nl  

 
BOEKEN LENEN IN DE SCHOOLBIBLIOTHEEK 
Carla Driessen 

 
“Kinderen die een kwartier per dag lezen, scoren 
beter op school!” 
Kinderen die plezier hebben in lezen: 

● Lezen meer en sneller 
● Leren makkelijker 
● kunnen zich beter inleven in anderen 

 
Kinderen kunnen met een pasje van de 
schoolbibliotheek, boeken lenen op maandag van 
13.00 tot 15.30 en op woensdag van 12.00 tot 12.30 
uur.  
Ook onder schooltijd kunnen de kinderen dus een 
mooi boek uitkiezen om thuis te gaan lezen: 
boeken met verhalen, informatieve boeken, 
prentenboeken, voorleesboeken, gedichtenbundels, 
sprookjes, moppenboeken. Laat je kind vooral lezen 
wat hij/zij leuk vindt! 
 

Voor leuke boekentips kun je kijken op www.jeugdbibliotheek.nl 
Alle boeken die hier vermeld staan, kun je gratis reserveren en laten komen naar de schoolbibliotheek. 
 
Tot ziens in de schoolbibliotheek! 
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ALLE GOEDS VOOR 2020! 
Team  
 

Eenieder heeft de kaart al op traditionele wijze ontvangen. Toch maken we even gebruik van de 

gelegenheid om nogmaals iedereen te bedanken voor de warme contacten van het kalenderjaar2019 

dat bijna achter ons ligt. Het is mooi om elke dag met jullie kinderen - en jullie als ouder(s)/verzorger(s) - 

te mogen werken aan hun eigen toekomst. 

Namens het team wens ik eenieder alle goeds voor 2020 en zoals ik aangaf tijdens het woordje in het 

Wintercircus: hopelijk komen eenieders wensen en dromen uit voor het komende jaar! 

 

Robert Joosten 

 

 

 

 

 

 

                                                                         


