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AGENDA HUIDIG SCHOOLJAAR
Robert Joosten

12 juli
13 juli
15 juli
22 juli

: Musical groep (7-)8
: Wisselochtend (8.30-10.15uur)
: rapportverslagen gaan mee
: Laatste schooldag (alle kinderen vanaf 12.00 vrij)

ACTIVITEITEN IN DE KOMENDE TIJD
Robert Joosten

datum
dinsdag 12 juli (19.00)

Woensdag 13 juli
Laatste schoolweek
Dinsdag 19 juli

Woensdag 20 juli
Laatste schooldag

activiteit
Musical groep 8 (en hulp van groep 7) met ouders en familie als publiek in
de school.
De musical wordt ‘s middags ook opgenomen bij de voorstelling voor alle
kinderen van de school.
Alle groepen maken kennis met de leerkrachten tijdens de wisselochtend.
Groep 8 komt om 10.30 naar school.
Oudergesprekken op aanvraag
We vieren tussen 13:00-15:00 samen met de kinderen het 25-jarig
onderwijsjubileum van Anita en nemen afscheid van Noor, Yvonne en
Ivonne. (vrijdag 22 juli is echt hun laatste dag)
Jaarsluiting voor alle gezinnen vanaf 18.30 uur.
Om 12.00 zwaaien we alle kinderen uit. Alle kinderen hebben ‘s middags
vrij.

GEVONDEN VOORWERPEN
Robert Joosten - Yvonne Stappers

Gevonden voorwerpen worden uitgestald op vrijdag
buiten op het schoolplen. Niet opgehaalde zaken worden
naar ‘De winkel van sinkel’ gebracht.
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SCHOOLVAKANTIES & STUDIEDAGEN 2022-2023
Robert Joosten

Na afstemming tussen scholen in de regio zijn dit de geplande vakanties voor schooljaar 2022-2023.
●

Eerste schooldag na de zomervakantie in 2021 : 5 september 2022

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Herfstvakantie
Sinterklaasvrij
Kerstvakantie
Gekke Maondaag
Carnavalsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie (incl. Koningsdag)
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

●

Eerste schooldag na de zomervakantie in 2023 : 28 augustus 2023

: 24 t/m 28 oktober 2022
: 6 december 2022
: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
: 6 februari 2023
: 20 februari t/m 24 februari 2023
: 10 april 2023
: 24 april t/m 5 mei 2023
: 18 mei t/m 19 mei 2023
: 29 mei 2023
: 17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen (TOS) van het team:
● Er is nog 1 wijziging mogelijk wegens gezamenlijke scholing
met de andere Akkoord! scholen.
● De studiedagen worden de komende dagen bekend.
● Daarna communiceer ik z.s.m.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Marieke Joppen-Molenaar

Twee weken geleden zou de laatste MR vergadering van het jaar zijn, echter deze krijgt nog een kort
vervolg. Maandagmiddag 18 juli zijn we nog even bijeen voor ‘de puntjes op de i’.
We hadden een gevulde agenda met belangrijke stukken. Een extra moment nog voor het einde van het
jaar is nodig om alles op een goede manier af te sluiten. De stukken zoals schoolgids, jaarplan,
schoolscan NPO, en Nationaal Programma Onderwijs zijn op tijd aangeleverd, zien er goed uit en
feedback is gegeven.

Nieuwsbrief

DE SAMENSPRAAK
Juli - 10

Het agendapunt ‘schoolondersteuningsprofiel’ kan van de agenda. Dit document beschrijft hoe de
leerlingenzorg wordt toegepast, waar ambities en beperkingen liggen. Dit wordt regelmatig herzien en
aangepast daar waar nodig. Iedereen heeft het document tot zich genomen en het is een duidelijk en
goed omschreven stuk.
In de schoolgids vind je terug wat de capaciteit en inzet van school is als het om zorg en
ondersteuningsmogelijkheden gaat. Onze school wil iedereen welkom heten, maar bekijkt bij de
voordeur goed of ze het juiste passende onderwijs kunnen bieden of dat het kind beter tot zijn recht zou
komen op een andere plek. Voor de kinderen die wel zijn toegelaten, zijn tal van instrumenten en
vakmensen in huis om het kind de kans van ontwikkeling/groei te bieden daar waar nodig.
Voorzitterswisseling en afscheid voorzitter
In het nieuwe schooljaar zal Pieter het voorzitterschap op zich nemen. Als MR zijn we blij dat hij dat hij
dit wil doen, voor de MR is hij een goede aanwinst. Afgelopen jaar heeft hij zijn bijdrage geleverd en
heeft hij goede ideeën voor verdere optimalisatie MR. Er is al een en ander in gang gezet.
De MR gaat om informatie over, kennisdeling met elkaar en instemming met beleid en is een serieuze
aangelegenheid. Je daarvoor inzetten is geen vanzelfsprekendheid, maar kan wel voldoening geven als je
middels goede samenwerking kwaliteit kan leveren.
Voor mij is de Samensprong definitief verleden tijd na dit jaar en ik kijk terug op een mooie periode. De
betrokkenheid en de laagdrempeligheid waarmee je met school in contact kan staan, heb ik altijd
gewaardeerd. Uit ervaring kan ik meegeven dat de afstand tot de middelbare school veel groter is en ik
zal vast met tijd en wijle met nostalgie aan ons fijne kleine schooltje terugdenken.
Voor mij was de MR een leerzame tijd waarin ik kans kreeg school ook op andere terreinen te leren
kennen. Via deze weg wil ik alle (zijn wisselingen geweest) MR leden bedanken voor fijne samenwerking.
De MR heeft zijn eigen mailadres namelijk:
medezeggenschapsraad@obs-desamensprong.nl
Voor vragen en opmerkingen omtrent beleid, kunnen jullie in
contact komen met de MR. Aanspreken mag natuurlijk ook.
Noot vanuit het team
Dank je wel Marieke voor je tomeloze energie om de goede
dingen samen met ons te doen. Specifiek in de twee jaren van
Corona ben je voor ons vanuit ouderperspectief een grote steun
geweest!
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WERKGROEP EVENEMENTEN
Werkgroep evenementen

Twee jaren lang is er een alternatieve jaarsluiting geweest op de Samensprong. Nu kunnen we weer
vieren zoals we het gewend waren!

