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AGENDA HUIDIG SCHOOLJAAR 
Robert Joosten 

 

10 juli : Laatste schooldag, de zomervakantie start om 12.00 uur. 

 

 

De volgende Samenspraak verschijnt op 10 juli 2020. 

 

 

LANGZAAM AAN STEEDS MEER RUIMTE!  
Robert Joosten 

 

Sinds 11 mei is de Samensprong weer volledig open. Fijn om iedereen weer op school te hebben. We 

kijken terug op een bijzondere tijd: met zijn allen konden we niet “de vertrouwde Samensprong zijn”, 

een heleboel dingen hebben we anders moeten leren doen in de afgelopen tijd. Steeds hebben we met 

elkaar hier de weg in gevonden.  

 

Ik maak opnieuw van de gelegenheid gebruik om 

iedereen - team, ouders, opa’s, oma’s, verdere 

familieleden en kennissen - te bedanken voor de 

flexibiteit, doorzettingsvermogen, positief denken en 

het zorgen voor elkaar dit jaar.  

Ook nu we weer volledig open zijn, gaat dit zorgen 

voor elkaar door. Als kinderen niet fit zijn om naar 

school te komen, wordt door ouders/verzorgers alert 

gereageerd en overlegd met school wat het beste is 

te doen op dat moment.  

Dat meedenken met elkaar voelt heel goed: dat is 

Samensprong! 

 

 

BLIK OP DE AFGELOPEN TIJD EN EEN BLIK VOORUIT 
Robert Joosten 

 

Afgelopen week zijn telefonisch oudergesprekken gevoerd; er zijn goede en prettige gesprekken 

gevoerd waarin teruggekeken is naar de afgelopen tijd; van het maart-rapport, ervaringen van het 
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thuisonderwijs, het werken in groep A/B, de volledige opening tot beelden van het huidig functioneren 

van jullie kind(eren). 

 

Alle kinderen hebben afgelopen vrijdag hun persoonlijke code voor de schoolfoto’s meegekregen. 

Bestellingen lopen verder via de site van Sgoolfotografie. 

 

Donderdag 2 juli is er wisselmiddag: kinderen blijven in de eigen klas, de nieuwe groepsleerkracht komt 

naar hen toe. Zo beperken we, volgens adviezen van het RIVM, het verkeer in de school. 

 

Woensdag 8 juli is de presentatie van de “Film van groep 8”. Groep 8 werkte de afgelopen weken de 

schoolverlatersmusical uit tot een heuse film. We zien groep 8 de laatste tijd filmen op het schoolplein, 

dan vertrekken ze naar het bos, dan zijn ze op bijzondere plekken in het dorp te vinden. Het is een hele 

bijzondere ervaring. De film wordt ook zelf door kinderen gemonteerd!  

In dezelfde week wordt nog een schoolverlatersdag georganiseerd. Op deze wijze is binnen de 

mogelijkheden voor een mooie Samensprong-afsluiting gezorgd. 

 

In de zomervakantie wordt de bibliotheek afgebroken. Deze ruimte is niet meer nodig. De bibliotheek 

komt midden in de school te staan. Alle kinderen kunnen er gemakkelijk naar toe. Een groot bijkomend 

voordeel is dat het schoolplein weer flink wat vierkante meters groter wordt. Weer meer speelruimte 

voor de kinderen. 

 

 

VOORTBOUWEN AAN GEZONDHEID, EEN WATERTAPPUNT IN DE WIJK 
Lilian Osther en Robert Joosten 

 

Gezondheid is een gevleugeld woord in het licht van de Corona-tijd. Echter, lang voor het uitbreken van 

het virus zijn Lilian en Robert, samen met de Werkgroep Evenementen, de WML, de gezondheids- en 

sportconsulenten van de Gemeente Horst aan de Maas, aan de slag om een watertappunt aan deze zijde 

van Grubbenvorst te realiseren. 

 

Als team doen we al een aantal jaren mee aan het 

Europees fruitproject, waar kinderen in de periode 

oktober-april kennismaken met verscheidene 

soorten fruit. In de groepen is er doorlopend 

aandacht voor het drinken van water.  

 

Het watertappunt staat links van groep 1-2. Het 

functioneert nog niet. Het officieel in gebruik 

nemen zullen we samen met jullie in het nieuwe 

schooljaar gaan doen.  Klik hier voor een filmpje. 
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Marieke Joppen 

 

De afgelopen maanden stonden in het teken van de Corona crisis. Alles was anders, zo ook schoolzaken. 

De MR heeft in de afgelopen periode prioriteit moeten geven aan onderwerpen die betrekking hadden 

op schoolzaken met betrekking tot het coronabeleid. De MR-leden hebben meermalen onderling 

contact gehad, meegedacht en ingestemd, al was het vergaderen niet in de gebruikelijke vorm. Robert 

heeft de MR steeds goed geïnformeerd en betrokken. 

 

Met versoepeling van de maatregelen was het voor ons weer mogelijk om tijdens de vergadering van 16 

juni met teamleden en ouderleden fysiek om de tafel te zitten. Eerste aangesneden onderwerp was een 

terugblik op de afgelopen periode van thuisonderwijs o.a. middels de afgenomen enquête. 

Complimenten voor de vele ouders die de enquête hebben ingevuld. Op basis van de uitkomsten heeft 

het team steeds het aanbod bijgestuurd voor de kinderen binnen de mogelijkheden die er waren. 

 

Verder was het tijd om de  jaarlijks terugkerende onderwerpen aan bod te laten komen. Er is veel op 

tafel geweest, maar het was onmogelijk alles van voor de crisis op te pakken. Onderwerpen waar een 

begin mee is gemaakt, maar die geen hoge prioriteit hebben, komen gewoon weer de eerstvolgende 

vergadering na de vakantie op de agenda. Continuïteit blijft dus gewaarborgd. 

 

Het jaarplan en de schoolgids zijn onder de loep genomen en vervolgens heeft de MR ingestemd. Verder 

zijn trends in de opbrengsten van de cito-leerlingvolgsysteem-toetsen met elkaar besproken. 

 

Wegens de voorgeschreven richtlijnen is het niet mogelijk de Samensprongdag, het schoolverlaterskamp 

voor groep 8 en de jaarafsluiting plaats te laten vinden. Afgelopen periode is aandacht geweest voor dit 

alles en hebben leerkrachten en ouders zich ingezet om waar mogelijk met andere ideeën te komen.  

 

Het weer gezamenlijk kunnen vergaderen maakte deze MR-vergadering des te meer een zinvol 

samenzijn en een prettige afsluiting van dit ongewone schooljaar. 

Peggy Jacobs heeft aangegeven komend schooljaar af te treden als MR-lid. We nemen afscheid van haar 

tijdens de eerste vergadering in het nieuwe jaar. Voor de MR-geleding verandert er vooralsnog niets. 

Met twee ouders en twee teamleden voldoen we aan de wettelijke verplichtingen en is het aantal 

representatief voor de schoolgrootte van de Samensprong. 

 

Voor nu wensen wij jullie een goede zomer toe en wensen in het nieuwe schooljaar fris van start te 

gaan. 
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VAKANTIE EN VRIJE DAGEN IN 2020-2021 
Robert Joosten 

 

Vakanties en vrije dagen zijn als volgt gepland voor het komende jaar: 

 

● 24 augustus 2020 : eerste schooldag 

 

● 19 oktober -> 23 oktober 2020 : Herfstvakantie 

● 21 december -> 1 januari 2021 : Kerstvakantie 

● 1 februari 2021 : Gekke Maondaag 

● 15 februari -> 19 februari 2021 : Carnavalsvakantie 

● 5 april 2021 : 2e Paasdag vrij 

● 3 mei -> 12 mei 2021 : Meivakantie 

● 13 mei 2021 : Hemelvaartsdag 

● 14 mei 2021 : Vrije dag na Hemelvaartsdag 

● 24 mei 2021 : 2e Pinksterdag vrij 

● 26 juli -> 3 september 2021 : Zomervakantie (13 juli 2021: laatste schooldag) 

 

Studiedagen (TOS) van het team: kinderen zijn vrij. 

● Dinsdag 6 oktober 2020 

● Maandag 9 november 2020 

● Donderdag 14 januari 2021 

● Dinsdag 2 februari 2021 

● Maandag 29 maart 2021 

● Woensdag 2 juni 2021 

 

 

(VAKANTIE-)ACTIVITEITEN IN GRUBBENVORST 
Gewoeën Grubbevors en Verenigingsnieuws 

 

Nu de maatregelen steeds verder versoepeld worden, kunnen verenigingen ook weer verder aan de 

slag. Hieronder zien jullie berichten vanuit Grubbenvorster Verenigingen. 

 

Zomertheatershow 

De vrolijke zomervoorstelling ‘Vakantie(t)huis’ wordt aangeboden op locatie D’n Haspel  van voetbalclub 

GFC’33, in samenwerking met GFC’33 en Grubbenvorst Verenigt. Toegang is gratis, maar vooraf 

reserveren is verplicht via www.gewoengrubbevors.nl. ‘We zijn blij dat we deze activiteit kunnen 

aanbieden’, zegt John Jenniskens, voorzitter van Gewoën Grubbevors. ‘Dat is waar we voor staan als 

stichting. We houden vanzelfsprekend rekening met de Corona-maatregelen. We werken met kleine 

groepjes van maximaal 20 kinderen. Ouders vragen we om 1,5 meter afstand te houden als ze hun 
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kinderen brengen of halen. Aangezien ouders niet aanwezig mogen zijn, zorgen wij voor voldoende 

begeleiding. 

 

Voorstelling Vakantie(t)huis  

Corina is juf. Maurice is haar hulphond.  

Corina en Maurice gaan dit jaar niet op vakantie.  
Corina wil niet, vanwege Corona. Maar niet getreurd! 
 
Hun huis verandert in een camping, in een geheim 
land.  
Met tent, safari, wildwater, een taal die je niet 
verstaat, ijs, griezeltocht, mini-disco en nog veel meer. 
Alles wat hoort bij vakantie!  

Wat wil jij doen op vakantie?  
Ga mee met Corina en Maurice!  

Programma 

Aanvangstijden op beide dagen zijn: 11:00, 13:30, 16:00. Het hele programma inclusief workshop duurt 

anderhalf uur. Per voorstelling/workshop is er plaats voor 20 kinderen. Toegang is alleen mogelijk via 

reservering vooraf, in verband met Corona. Voor reservering, klik hier. 
 

Hapje lucht voor kinderen 

Theatermakers Miriam en Carla Wijnen 

hebben hun werkwijze aangepast in de 

Corona-periode. ‘Tijdens de lockdown 

gingen we grappige vlogjes maken over juf 

Corina en haar hond Maurice, zie 

Youtube-kanaal Thuisjuf Corina. Om 

kinderen een hapje lucht te geven bij alle 

zorgelijke berichtgeving.’  

De live-voorstelling is een logisch vervolg op 

de vlogjes. ‘We spelen nu, naast onze 

reguliere show, een zomertoer voor 

kinderen die begint in Grubbenvorst en 

omstreken. Miriam speelt, Carla schrijft 

mee. Kindertheater past goed bij ons. We 

worden allebei erg blij van Maurice.’ 
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