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AGENDA HUIDIG SCHOOLJAAR
Robert Joosten

10 maart : Werkgroep evenementen-overleg

16 maart : studiedag (volgens jaarplanning)

23 maart : studiedag (is vanuit stichting Akkoord! herpland vanwege eerdere lockdown)

29 maart : MR-overleg

5 en 7 april : oudergesprekken n.a.v. rapporten

18 april : 2e paasdag, alle kinderen zijn vrij

COVID HOPELIJK ‘ACHTER ONS’ RICHTING HET VOORJAAR
Robert Joosten

Na de voorjaars-/carnavalsvakantie hoop ik iedereen weer gezond op school te mogen ontvangen. Voor

carnaval liep het aantal coronabesmettingen al af. Ik hoop dat deze trend zich voortzet. Eerder

communiceerde ik al hoe de school ‘open’ is voor ouders en externen. Tijdens de inlooptijd heb ik al veel

ouders weer kunnen begroeten. Fijn! Laten we hopen dat we ons de komende tijd steeds fysiek kunnen

blijven ontmoeten.

STUDIEDAG (wijziging, 2e aankondiging)
Robert Joosten

Zoals in december al aangekondigd: In november is er een studiedag verplaatst vanwege lockdown van

de horeca en theaters. De gezamenlijke studiedag voor de hele stichting: “De Akkoord! Academie” is

verplaatst naar woensdag 23 maart. Alle kinderen hebben deze 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 je 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.
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MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Marieke Joppen-Molenaar

In de derde MR vergadering  van dit schooljaar stond de begroting van de Samensprong centraal. De mr-

leden hebben vooraf aan de vergadering de stukken ontvangen en de mogelijkheid gekregen de

begroting te bestuderen. Robert heeft naast de tabellen met cijfers ook de cijfers schriftelijk toegelicht.

Dit zorgt ervoor dat de begroting  voor eenieder toegankelijk is. Tijdens de vergadering was er voldoende

tijd voor het stellen van vragen en het plaatsen van opmerkingen. Karin en Germi nemen de bevindingen

weer mee terug naar het team. De begroting zag er goed uit.

Afgelopen tijd hebben de kinderen een studiedag gehad waarbij het de bedoeling was dat het team

kennis zou vergaren. Deze dag werd georganiseerd voor alle scholen van Stichting Akkoord! Door de

verscherpte coronamaatregelen kon deze dag niet plaatsvinden, maar is de studiedag ingezet voor

andere belangrijke zaken. De MR was hiervan op de hoogte. Er is toentertijd bewust gekozen om de

studiedag door te laten gaan, omdat studiedag zinvol ingezet kon worden. Verder werd pas kort van

tevoren duidelijk  dat oorspronkelijke invulling niet door kon gaan. Gevolg is dat er een nieuwe studiedag

gepland werd. Wat betreft uren die leerlingen moeten maken op jaarbasis is deze studiedag volledig

binnen het gewenste kader. Deze studiedag is opgenomen in de jaarkalender en is al eerder

gecommuniceerd via de Samenspraak. Dit zal dus voor ouders geen verrassing zijn.

Onze volgende vergadering is dinsdagavond 29 maart.

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.

VASTENAOVEND
Robert Joosten

Samen met Gekke Maondaagsverenging ‘De Plaggenhouwers’,

de collega’s van Bs. De Kameleon en Samensprong hebben we

een heel erg gezellig Carnavalsfeest gehouden. Het was mooi

om te zien hoe het gezelschap o.l.v. Prins Maiky, Prinses Djenn,

de Adjudanten Isa en Tymen met het complete gevolg de

scholencarnaval opluisterden. Kinderen uit alle klassen

verzorgden optredens, variërend van dansjes, liedjes maar

vooral hele mooie eigen gemaakte liedjes en instrumentale

optredens. Kinderen waren de hele week al prachtig uitgedost.

Heel mooi dat dit kon!

mailto:medezeggenschapsraad@obs-desamensprong.nl
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Van de carnavalsviering is een videocompilatie gemaakt. Deze staat op ons Samensprong

Youtube-kanaal. Klik op de link om deze te bekijken. https://youtu.be/k4X7rVcq9nA Het is voor eigen

gebruik, dit vanwege AVG.

https://youtu.be/k4X7rVcq9nA
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VANUIT UIT DORP
Bibliotheek - Kinjer OLS

Jeugdbibliotheek.nl: voorleesfilmpjes, luisterboeken en e-books

Veel kinderen maken al gebruik van de gratis online luisterboeken, voorleesfilmpjes en e-books. Via
https://www.jeugdbibliotheek.nl/ kunnen kinderen gratis luisterboeken en e-books lenen. Een
voorleesfilmpje bekijken kan ook. Je mag elke 3 weken 10 e-books en 10 luisterboeken lenen. Je kunt ze
lezen of luisteren via de gratis online Bibliotheek-app voor je telefoon of tablet of bijvoorbeeld in je
browser op de laptop. Dit grote aanbod van digitale boeken en voorleesfilmpjes is altijd beschikbaar en
vrij van boetes. Nog meer reden dus om bijvoorbeeld tijdens de schoolvakantie te blijven lezen en
luisteren naar de mooiste verhalen!

Gratis inloggen en registeren bij de online bibliotheek

Ga naar www.jeugdbibliotheek.nl. Kies een luisterboek of e-book uit dat je wil lenen. Log in met je
pasnummer/mailadres en wachtwoord van je gratis lidmaatschap bij BiblioNu. Daarna kun je eenmalig
gratis registeren bij de online bibliotheek. Je krijgt daarna het boek op de digitale boekenplank. De
voorleesfilmpjes van Bereslim en de Voorleeshoek kun je thuis bekijken als je inlogt met je pasnummer
en wachtwoord. De Voorleeshoek heeft verschillende voorleesfilmpjes rondom Carnaval en dat past
helemaal bij de tijd van het jaar!

Meer weten of heb je vragen? Ga naar https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice.html

https://www.jeugdbibliotheek.nl/
http://www.jeugdbibliotheek.nl
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice.html
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Het KinjerOLS-voorbereiding is in volle gang. Kinderen gaven zich al op. Is er nog interesse voor deze

naschoolse activiteit, opgeven mag nog steeds. Dit kan rechtstreeks bij de Schutterij bij Jo Nooyen:

j.nooyen@home.nl


