
 Nieuwsbrief van OBS Samen Een 12 september 2022. 

 Agenda 

 ma 19 sep           Kijkavond 17.30 - 18.40 uur 
 ma 19 sep           deze week info uit de klas 
 di 20 sept            schoolfotograaf 
 woe 21 sep         schoolfotograaf 
 ma 26 sep           kennismakingsgesprekken week 
 ma 26 sep           waterweek 
 di 27 sep             proeflunch Tommy Tomato (aanmelding 

 nodig) 
 woe 5 okt            opening Kinderboekenweek 
 do 6 okt               boekverkoop 
 vrij 7 okt              13.45 -14.30 uur proeverij Tommy 

 Tomato 
 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  kledingactie 

 Wist u dat…. 

 ●  wij weer met veel plezier van start zijn 
 gegaan met veel zin in het nieuwe 
 schooljaar! 

 ●  Juf Patricia in de zomervakantie van zoon 
 Nout. Alles gaat goed met moeder en zoon! 

 ●  Wij blij zijn met de vervanging van het 
 geboorteverlof van Patricia door juf Maartje 
 in groep 1/2 b. 

 Nieuw logo 
 Met trots konden we ons nieuwe logo presenteren 
 op de eerste schooldag bij de inloop. 
 Dit logo is gebaseerd op het idee dat je de naam 
 (‘OBS Samen Een’) schrijft met verschillende 
 letters. Elke letter is anders, maar samen vormen 

 ze 1 naam. Net als bij ons op school waar ieder 
 kind uniek is, maar samen zijn we 1 school.  De 
 nieuwe huisstijl gaan we komende tijd verder 
 doorvoeren met oa. aanpassing van de website. 

 Hartelijk welkom 
 Voor onze nieuwe leerlingen die gestart zijn bij ons 
 op school na de zomervakantie. In groep 2, 3, 4 5, 
 6 en 7 hartelijk ontvangen en wij hopen dat jullie na 
 twee weken school je al thuis voelen in de groep. 
 Ook in de twee kleutergroepen zijn nieuwe 
 kinderen verwelkomd die in of vlak na de vakantie 
 vier jaar zijn geworden! 

 Kijkavond “Kom in de school” 
 U heeft de uitnodiging voor onze kijkavond met de 
 uitleg ontvangen en we hopen jullie allemaal te zien 
 maandagavond 19 september as. vanaf 17.30 uur. 
 Iedereen is van harte welkom! 

 Informatie van de groep 
 In de week van 19 september stuurt de 
 groepsleerkracht informatie per mail over alle 
 praktische zaken en leerstof aanbod van de groep. 
 Hoe zijn de afspraken in de groep en welke 
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 bijzonderheden zijn er voor het leerjaar van uw 
 kind? 
 In de week van 26 september houden wij de 
 kennismakingsgesprekken. Hiervoor schrijft u in via 
 de Parro app. De leerkracht zet de inschrijving 
 hiervoor open. 

 Schoolfotograaf 
 Volgende week dinsdag en woensdag 20/21 
 september worden de schoolfoto’s gemaakt door 
 schoolfotograaf Maaike Cappon. 
 Wilt u hier svp rekening mee houden dat de foto’s 
 over twee dagen verdeeld worden. Er worden 
 klassenfoto's, portretfoto’s en broertjes/zusjes foto’s 
 gemaakt onder schooltijd. 

 Na schooltijd is er nog de mogelijkheid om in 
 schrijven voor gezins foto’s met jongere of oudere 
 broertjes/zusjes die (nog)  niet  bij ons op school 
 zitten. Deze worden gemaakt dinsdag en 
 woensdagmiddag van 14.15 tot 15.00 uur.  Wilt u 
 hiervan gebruik maken dan kan daarvoor worden 
 ingeschreven. De intekenlijst is beschikbaar in de 
 hal vanaf woensdag as. 14 september. 

 U ontvangt (medio oktober) van de gemaakte foto’s 
 een kaart met een code en een wachtwoord 
 waarmee u kunt inloggen op 
 www.maaikecapponfotografie.nl  Hier kunt u gaan 
 kiezen wat u wilt hebben met allerlei 
 mogelijkheden. 
 Maaike Cappon komt met veel plezier weer mooie 
 portretten maken! 

 Opening thema circus 
 Door de collega’s van de onderbouw is op het 
 schoolplein het thema circus geheel in stijl vrolijk 
 geopend! Er was veel bekijks voor de aankondiging 
 en meteen actie met oa. jongleren, acrobatiek en 
 koord dansen. De komende weken zien we het 
 thema terug in de groepen 1 t/m 4. 

 Thema Milieu en kringloop 
 Vandaag zijn groep 7 en 8 plastic gaan vissen op 
 de poel in samenwerking met de Westeinder 
 Rondvaart. Een mooie dag om uit te varen meteen 
 na de feestweek van Aalsmeer met de pramenrace 
 afgelopen zaterdag. Er was (helaas) genoeg te 
 vinden voor de schoonmaakactie! 
 Het plastic vissen is een activiteit binnen het thema 
 “milieu en kringloop” van alles in 1 in de 
 bovenbouw. 

 TSO bijdrage 
 De lunchtijd bestaat uit gezamenlijk een kwartier 
 eten met de leerkracht in de groep en een half uur 
 buiten spelen onder toezicht van een 
 TSO-coördinator Solidoe. Het buiten spelen is 
 verdeeld in bovenbouw en onderbouw. Er wordt 
 een tegemoetkoming voor de kosten gevraagd in 
 de vorm van een vrijwillige ouderbijdrage van €0.40 
 per kind per dag. Per schooljaar komt dit neer op 
 een bedrag van € 80,00 per kind. Met deze 
 ouderbijdrage deelt u in de kosten van o.a.: 
 professionele overblijfkrachten, sport- en 
 spelmaterialen, administratie, scholing van 
 professionele overblijfkrachten. 
 U ontvangt  in oktober en mei de factuur via 
 schoolkassa/parro 
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 Privacy voorkeur beeldmateriaal 
 Voor het gebruik en publicatie van beeldmateriaal 
 in onze school vragen we toestemming aan de 
 ouders in het aanmeldingsformulier. Uw wel/niet 
 akkoord kunt u terugvinden in Parro onder 
 ‘instellingen’. 
 Mocht u de toestemming willen veranderen dan 
 ontvangen wij hiervan graag een mailtje op: 
 administratie@obssameneen.nl 
 Wij willen u ook vragen om bewust om te gaan met 
 de foto’s en video’s die gemaakt worden tijdens 
 schoolactiviteiten. Maak beeldmateriaal voor  eigen 
 gebruik en zet svp geen beeldmateriaal op publieke 
 websites en social media. 

 Hartelijke groet, Team Samen Een 
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