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AGENDA HUIDIG SCHOOLJAAR
Robert Joosten

7 en 9 dec
24 dec
17 & 19 jan
1 feb
8 feb

: Oudergesprekken: video (Google Meet) en telefonisch
: Winterfeest
: Open ochtenden (1) (2) t.b.v. aanmelding
: Open ochtend (3)
: Inschrijving 2-3 jarigen

WOUT IS GEBOREN
Maartje Kruijsen

Wout is geboren op 3
november 2021. Een
prachtige zoon van Maartje
en Luuk! Met 58 cm en 4764 g
een flink kerel. Hij doet het
goed. “Een tevreden manneke
die alleen moppert als hij
honger heeft,” zo vertelt
Maartje trots. Wij kunnen niet
wachten tot Maartje met
Wout naar school komt.

DANK JULLIE WEL
Ernst Hermsen en familie

Zo ligt vreugde en rouw heel dicht bij elkaar. Samen met Jolienne,
Femque en Ernst Hermsen hebben we de afgelopen dagen de
gedenkhoek voor Monique samengepakt en alle attenties mee naar
huis gegeven.
Opnieuw een bijzonder moment om even stil te staan bij Monique, die
onlangs overleed.
Ernst heeft gevraagd om dit “Dank je wel” -berichtje in deze
Samensprong te plaatsen.
“Alle steun die het gezin heeft mogen ervaren van zovelen bij ons op
school, geeft kracht om verder te gaan”, zo gaf Ernst aan.
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STUDIEDAG
Robert Joosten

Maandag 29 november was er een studiedag. Deze kreeg een andere invulling dan oorspronkelijk
bedoeld. Het was de opvolging van de eerste gezamenlijke studiedag voor de hele stichting: “De
Akkoord! Academie”. Wegens coronamaatregelen is deze weggevallen en is deze herpland. De nieuwe
datum is: woensdag 23 maart. Alle kinderen hebben ze woensdag vrij.
Als scholen willen we gezamenlijke taal uitdragen over de nieuwste inzichten rond thema’s als “Hoe
leren kinderen? Wat betekent kansengelijkheid en hoge verwachtingen?” Wat hebben we als
schoolteam hierin op te pakken? Hoe zorgen we er als team in detail voor dat elk kind alle kansen krijgt
om het beste uit zichzelf te (leren) halen. Als schoolteam hebben we hier invloed op. Enerzijds door het
uitstralen van vertrouwen in de ontwikkeling van jullie kinderen. Anderzijds door ons dagelijks
onderwijsaanbod. Het gaat hier om bewustwording: welke taal spreek je naar kinderen als vertrouwen
en hoge verwachtingen hebt van ze? Dit luistert zich heel nauw. Om alle kansen te benutten voor jullie
kinderen vinden we het belangrijk hier oog voor te hebben.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Marieke Joppen-Molenaar

Dinsdag 16 november hebben de MR leden voorlopig voor het laatst fysiek vergaderd op gepaste
afstand. Het jaarlijks terugkerende jaarverslag over de resultaten van het onderwijs in 2020-2021 is aan
bod geweest. We kunnen tevreden zijn over de resultaten. Al eerder werd duidelijk dat ondanks de
corona-crisis en de lockdowns school goed gepresteerd heeft. Nu hadden we met dit jaarverslag het
totaaloverzicht en bevestiging van wat we eerder al vernamen.
De coronacrisis beheerst nog steeds het leven van alledag. Zo ook hoe om te gaan met ontwikkelingen
op dit terrein. Zo was het coronabeleid het gespreksonderwerp tijdens vergadering. Het coronabeleid is
continu aan veranderingen onderhevig. Robert houdt de MR goed op de hoogte via de voorzitter. Bij
nieuwe informatie en wijzigingen in beleid wordt MR meegenomen, zodat alle kanten van de situatie
belicht worden en de coronamaatregelen goed toegepast worden.
Roy is deze vergadering aangeschoven om te vertellen over zijn rol als ‘preventiemedewerker
veiligeheid’. De MR hoort op de hoogte zijn over hoe de veiligheid op school gewaarborgd wordt en wat
er allemaal bij komt kijken. Jaarlijks zal dit thema op de agenda staan en tussentijds houdt een teamlid
van de MR contact met preventiemedewerker, zodat MR weet wat er speelt en geregeld is zo door het
jaar heen. Verder nam Roy de taak van Maartje, die met verlof is, waar, zodat de MR geleding in
evenwicht was.
De MR heeft een eigen mailadres: medezeggenschapsraad@obs-desamensprong.nl
Dit mailadres is in het leven geroepen om jullie als ouder(s)/verzorger(s) de kans te geven betrokkenheid
te tonen als daar behoefte aan is, als het persoonlijk contact met de MR-leden niet lukt.
Komende vergadering is 17 januari en verwachting nu is dat die digitaal zal plaatsvinden.
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OUDERGESPREKKEN
Robert Joosten

Dinsdag 7 en donderdag 9 december zijn er oudergesprekken. Via het ouderportaal zijn jullie
uitgenodigd en hebben jullie je al ingetekend voor een videogesprek of een telefonisch gesprek.
De Google Meet-link (als je koos voor een videogesprek) wordt momenteel verzorgd door de collega’s.
Zie bij “Nieuws” de handleiding hoe je het videogesprek opstart.

SINTERKLAASFEEST
Robert Joosten

Het was even spannend.
Kon het Sintfeest wel
doorgaan? Met de
grilligheid van de
coronamaatregelen weten
we momenteel niets zeker.
Maar … het lukte.
Wat hebben de kinderen
en het team genoten. De
Werkgroep Evenementen
heeft een supermodus
gevonden om zowel het
Sintfeest en Winterfeest
sfeervol te kunnen
vormgeven.
Dank je wel voor het fijne
feest aan Sint en Piet,
hulpouders, kinderen en
ook iedereen thuis die in
de drukke tijd samen met
de kinderen zulke mooie
surprises maakten.
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VANUIT UIT DORP
Saldersbron: Bob Noten & Gerthie Mooren

Op donderdagavond 20 januari organiseren wij in
Saldersbron een bijeenkomst o.l.v. Gertie Mooren over
hoe om te gaan met verlies. Dit i.s.m. de Stichting Mijn
Masker Af. Deze stichting bestaat uit jongeren die
samen over het verlies van een dierbare, een
echtscheiding of ander verlies praten nadat dit hun leven op de kop heeft
gezet. Té vaak wordt verlies en andere tegenslagen in het leven
weggestopt achter “een masker”. Dat gebeurt niet alleen bij jongeren
maar zeker ook bij volwassenen. Hier samen over praten, helpt om
verder te kunnen gaan.
Tijdens deze bijeenkomst is jong en oud(er) welkom om onder leiding
van initiatiefneemster én rouw-, verlies- en traumatherapie Gertie
Mooren ook hun masker af te zetten en in gesprek te gaan over afscheid
en tegenslagen en de drempels die dit (mogelijk) opwerpt. Afhankelijk
van de behoeften en gesprekken hieruit kunnen nieuwe bijeenkomsten
en/of workshops volgen.
Harmonie St. Joseph: Mayke Coopman & Truus Verbruggen i.s.m. OBS de Samensprong en Bs. De Kameleon

In november gaf Marloes Berden,
muziekdocenten, samen met Truus
Verbruggen van Harmonie St. Joseph
een kennismakingsles over
muziekinstrumenten spelen.
Een aantal kinderen in onze school is
al aangesloten bij de harmonie en
haar jeugdorkest. Samen met Germy
van de Ven (directeur Bs. de
Kameleon) heb ik het initiatief
genomen om naschoolse activiteiten
rond muziek op te gaan pakken.
Een activiteit rond zingen wordt
binnenkort nog gestart. Zie beneden
de informatie van de harmonie over
de naschoolse activiteit.
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….. nog even als reminder uit vorige Samenspraken

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Robert Joosten

Ook dit jaar vragen we als school/werkgroep evenementen/MR weer de jaarlijkse ouderbijdage. Met
deze financiën kunnen we een aantal mooie activiteiten opzetten samen met team en ouders.
Dit kan per bank NL32 RABO 0159 3942 44 t.n.v. Stichting Akkoord! onder vermelding van
“ouderbijdrage ……….. (naam kind(eren))”. Het bedrag is € 15,- per kind.
Stroomt een kind na januari 2022 in is het bedrag € 7,50. Na april 2022 is deelname voor het betreffende
schooljaar van instroom gratis.
Dank jullie wel namens de kinderen!

OUDERPORTAAL: CONTROLE VAN GEGEVENS EN INFO
Robert Joosten

Graag houden we onze schooladministratie up-to-date. Dit o.a. om ons goed aan de AVG-regels te
kunnen houden. Vriendelijk aan jullie de vraag om te controleren in het ouderportaal:
● Persoonlijke gegevens
● Privacyvoorkeuren (omgaan met facebook/instagram, etc.)
In stappen:
● Open het ouderportaal op de PC/laptop.
● Klik rechtsboven op je naam
● Klik op mijn accountgegevens
● Klik op mijn instellingen
● Klik op mijn privacy
● klik op mijn kinderen
Waar nodig gegevens aanvullen en/of aanpassen.
Dit graag z.s.m. doen.
In het ouderportaal is ook de kalender zichtbaar bij
agenda. De schoolgids 2021-2022 vind je in de
digitale boekenkast.

