
Nieuwsbrief van OBS Samen Een 10 oktober 2022.

Agenda

di 11 okt             boekverkoop 8.15 en 14.15 uur
wo 12 okt           boekenmarkt
wo 12 okt           inloopmiddag grp 5 t/m 8 14.15-15.15 uur
vr 14 okt             afsluiting KBW met prijsuitreiking
ma 17 okt           t/m vrij 21 okt  herfstvakantie
ma 24 okt           studiedag leerlingen vrij
di 25 okt             studiedag leerlingen vrij
woe 26 okt          t/m vrij 28 okt kledingactieweek
vr 28 okt             start lunch Tommy Tomato di/vr
za 29 okt             volleybaltoernooi
za 5 nov              handbaltoernooi (binnenkort brief)
za 26 nov            basketbaltoernooi
ma 5 dec            Sintviering
di 6 dec              grp 1 t/m 4 vrij
do 22 dec           kerstviering
vr 23 dec            12.00 uur start kerstvakantie
ma 26 dec          t/m vr 6 jan  kerstvakantie

Wist u dat….

● de eerste weken van dit schooljaar erop
zitten.

● in alle klassen veel aandacht is voor de
Gouden Weken.

● we dan werken aan een veilig klimaat en
fijne sfeer in de klas.

● iedere klas een groepsdoel heeft
geformuleerd.

● kinderen samen knikkers/kralen in een pot
verdienen wanneer ze gedrag laten zien
passend bij het doel.

● heel veel potten al goed gevuld zijn.

Kinderboekenweek
Leerkrachten lezen voor in de klas uit hun favoriete
boek in het thema ‘Gi-ga-groen’ van de
kinderboekenweek 2022. Ook gaat het boek mee
naar een andere klas! Er wordt drie keer onderling
gerouleerd tussen de leerkrachten tijdens de
kinderboekenweek. Het is voor de leerlingen
superleuk om naar de verschillende verhalen te
luisteren.
De boekverkoop, boekenmarkt, de teken- en
schrijfwedstrijd; veel leuke activiteiten die we doen

om lezen te stimuleren.
Aanstaande vrijdag sluiten we af met de
prijsuitreiking van de griffels en penselen. Kinderen
mogen deze dag verkleed naar school komen!

Boekverkoop
Op dinsdag 11 oktober is er een boekverkoop van
"Het Boekhuis" in school. De verkoop zal
plaatsvinden voor schooltijd van 8.15 uur tot 8.45
uur en na schooltijd van 14.15 tot 14.45 uur. Tien
procent van de opbrengst krijgt school waar wij dan
weer nieuwe boeken van kunnen kopen voor de
bibliotheek.

Boekenmarkt
Op woensdag 12 oktober vindt de boekenmarkt
weer plaats van 13.45 tot 14.15 uur. De kinderen
die boeken gaan verkopen nemen hun eigen
kleedje mee om de boeken op uit te stallen (boeken
kosten maximaal 2 euro).
Kinderen die geld meenemen mogen ook boeken
kopen.
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Inloopmiddag grp 5 t/m 8
Ons huidige thema van alles in 1 staat in het teken
van Milieu en Kringloop. Een belangrijk onderwerp
daarbij is bespreken hoe we omgaan met de
natuur. In het nieuws worden de kinderen veel
geconfronteerd met klimaatprotesten en het leek
ons daarom goed om dit met groep 7 en 8 te
bespreken. Waarom wordt er geprotesteerd? Wat
willen de mensen daarmee bereiken? Hoe wordt er
geprotesteerd? Ten slotte maakten we zelf
klimaatprotest borden en spandoeken.
Woensdag 12 oktober zijn ouders van groep 5 t/m 8
van harte welkom bij de inloop boven in de school
tussen 14.15 en 15.15 uur. De leerlingen laten
graag zijn wat ze hebben geleerd!

Circusartiesten
Bij de onderbouw is het thema circus volop aan de
gang. We zien kinderen oefenen, kaartjes verkopen
en mooie knutsels maken. Om de week zijn er van
juf Merel leuke expressielessen passend bij het
thema. Het thema wordt afgesloten na de
herfstvakantie met een voorstelling! U ontvangt
bijtijds bericht via Parro.

Lunch Tommy Tomato

We ontvingen enthousiaste reacties over de
proeflunch van Tommy Tomato. Een gezonde
warme lunch op school dinsdag en vrijdag. Er is
inmiddels 40 % van de leerlingen die zich hebben
opgegeven. Ook nog meedoen? Inschrijven kan
vandaag en morgen nog voor de start op 28
oktober.
https://www.tommytomato.nl/voor-ouders/samenee
n rechtsboven vindt u de button 'Schrijf je in!'.

Van de Ouderraad
De Ouderraad is het overlegorgaan van de
verschillende commissies en bestaat momenteel uit
zes personen. Op de website
(https://www.obssameneen.nl/ouders/ouderraad)
staat meer informatie over de ouderraad en haar
leden.
Zowel de sportcommissie als de feestcommissie
heeft afscheid genomen van een aantal leden. Via
deze weg willen we hen nogmaals hartelijk
bedanken voor hun vrijwillige inzet!
Heb je vragen of opmerkingen voor ons? Spreek
ons gerust aan op het schoolplein of stuur ons een
mail via or@obssameneen.nl (nieuw e-mailadres).
We gaan er weer een gezellig schooljaar van
maken met hopelijk veel leuke activiteiten voor de
kinderen!

Schoolreiscommissie
De schoolreiscommissie is al druk bezig om alles te
regelen voor een leuk uitje. De financiële bijdrage
(€ 35,50) voor het schoolreisje zal in oktober geïnd
worden bij u via Parro.

Sportcommissie
De sportcommissie kan nog een aantal nieuwe
leden gebruiken. Wil jij af en toe helpen met het
meedenken en organiseren van sportactiviteiten?
Neem dan contact op met Rutger via
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or@obssameneen.nl of spreek hem aan op het
schoolplein.

Feestcommissie
Bij de feestcommissie hebben zich inmiddels al een
aantal nieuwe leden aangesloten. Aan hen hierbij
nogmaals welkom; we gaan er weer leuke feestjes
van maken voor de kinderen!

Groeten van de ouderraad;
Marije   (moeder van Ravi, groep 4) – voorzitter
Annika  (moeder van Danila, groep 3) – penningmeester
Wilma  (moeder van Iris, groep 6) – secretaris en Kunst- &
Cultuurcommissie
Rutger   (vader van Sofia, groep 4) – Sportcommissie
Ellen    (moeder van Ivy, groep 4) – Schoolreiscommissie
Lianne  (moeder van Morris, groep 1/2a en James, groep 5) -
Feestcommissie

Inhalen schoolfoto
Leerlingen die het schoolfoto moment hebben
gemist hebben de mogelijkheid om de schoolfoto
alsnog te komen maken. Dit zal in de studioruimte
zijn van schoolfotograaf Maaike Cappon in
Aalsmeer aan de Ophelialaan.
Hiervoor kunnen jullie reserveren op
www.maaikecapponfotografie.nl Daar klikken op
“reserveren” (rechtsboven). Dan een tijdsblok
invullen op : Zaterdag 15 oktober of maandag 17
oktober. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Nb. De kinderen worden niet bijgeplaatst op de
groepsfoto maar mogen wel ook een broer/zus foto
maken indien gewenst. Er volgen later nog 2 data
maar dit zal zijn na 14 november.

Bezoek Cobra museum

In de week van 26 september bezochten groep 5
en groep 6 het Cobra museum in Amstelveen. Er is
geleerd over ‘upcycle kunst’. Daarmee is inspiratie
opgedaan om ook in de klas mee aan de slag te
gaan. Het was heel interessant.

Kledingactieweek
We organiseren weer na de herfstvakantie de
kledingactie. Inleveren van herbruikbare kleding,
textiel en schoenen in plastic zakken is van 26 t/m
28 oktober. Dank alvast! De opbrengst (per kilo) is
voor school.

Hartelijke groet, Team Samen Een
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