
Nieuwsbrief van OBS Samen Een 17 november 2022.

Agenda

za 26 nov           Basketbaltoernooi
woe 30 nov        Sinterklaas circuit groepen 1/2
do 1 dec             Sinterklaas circuit groepen 3/4
vrij 2 dec            Surprise tentoonstelling 15.30 - 16.00 uur

grp 5 t/m 8
ma 5 dec           Sinterklaas viering
di 6 dec              grp 1 t/m 4 vrij
do 16 dec           Kerstcircuit groepen 1/2
do 22 dec           Kerstdiner
vr 23 dec            12.00 uur start Kerstvakantie
ma 26 dec          t/m vr 6 jan Kerstvakantie

Wist u dat….

● het team van Samen Een het ontzettend
jammer vindt dat Ivica bij ons weggaat

● zij veel heeft betekend voor school/ons!
● wij haar ook veel plezier en succes wensen

op haar nieuwe school in Ouderkerk a/d
Amstel.

● het thema voeding in de bovenbouw is
gestart.

● wij uitkijken naar de feestelijke december-
maand!

● de school weer mooi is versierd door de
ouderraad.

Tof nieuw schoolplein
Het is bijna af. We zijn in afwachting van de
verkeersbanen, zandbak, watertafel en dan nog het
klimrek. Waarbij nu de planning lijkt, 1e week
nieuwe schooljaar. We moeten dus nog even
geduld hebben. Ondertussen wordt er wel al heel
veel geschommeld, gebalanceerd en rond gedraaid
op het duikelrek.

Kinderboekenweek 2022 de prijswinnaars!
Groep 1 t/m 4

Gouden penseel: Quinten (1a), Mina (1b), Makar (2a),
Noon (2b), Julia (3), Bora (4)
Zilveren penseel: Xara-Lynn (1a) Zuzanna (1b) Amelle
(2a) Marcel (2b) Vera (3) Levi (4)
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Groep 5 t/m 8

Gouden penseel: Nika (5), Marley (6), Khadijah (7), Lara
H (8)
Zilveren penseel: Linn (5), Carmen (6), Jemma (7),
Fiona (8)

Gouden griffel: Marije (5), Yvi (6), Nina (7), Fiona (8)
Zilveren griffel: Nika (5), Pepijn (6), Lou (7), Nanea (8)

De tekeningen en verhalen zijn te zien op de
website!!
https://www.obssameneen.nl/actueel/prijswinnaars-
kbw-553

Circusvoorstelling
Wat hebben we genoten van de circusvoorstelling
van de groepen 1-2. Weken lang stond de
onderbouw in het teken van het circus. We werden
getrakteerd op veel generale repetities in de hal.
Vorige week was het dan toch echt zover en werd
er opgetreden voor ouders en opa’s en oma’s.

Teambuilding
Twee dagen waren wij als team in Bergen om met
elkaar over onderwijs te praten. Dat doen wij
natuurlijk dagelijks maar dit was anders…. Weg uit
de schoolse setting en in gesprek over
gelijkwaardigheid en geluk voor alle kinderen; je
eigen weg op je eigen tempo kunnen volgen, het
faciliteren van een breed aanbod, autonomie van
leerkrachten en talenten inzetten in alle lagen. We
spraken over persoonlijke ontwikkeling want niet
alleen de kinderen maar ook wij leren nog dagelijks.
Waardevol dat we echt de tijd hadden met elkaar
als team.

Van de ouderraad
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De Ouderraad is het overlegorgaan van de
verschillende commissies en bestaat momenteel uit
6 leden. Op de website
https://www.obssameneen.nl/ouders/ouderraad
staat meer informatie over de ouderraad en haar
leden.
Heb je vragen of opmerkingen voor ons? Spreek
ons gerust aan op het schoolplein of stuur ons een
mail via or@obssameneen.nl.

Ouderbijdrage groep 8
De ouderbijdrage voor groep 8 wijkt af van de
andere groepen. Deze bestaat uit de standaard
ouderbijdrage van €42,- en €36,- voor extra kosten
zoals Poldersport en filmopname van de
eindmusical. Het totaalbedrag van €78,- zal in
november geïnd worden bij u via Parro.

Sportcommissie
De sportcommissie is op zoek naar nieuwe leden.
Wil je af en toe helpen voorafgaand en tijdens
sporttoernooien met het uitdelen van tenues,
eten/drinken? Neem dan contact op met Rutger via
or@obssameneen.nl of spreek hem aan op het
schoolplein.

Groeten van de ouderraad;

Marije (moeder van Ravi, groep 4) – voorzitter
Annika (moeder van Danila, groep 3 en Milène,
groep 1/2b) – 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

Ontbijt met de burgemeester

Afgelopen week was het de week van het Nationale
Schoolontbijt. Groep 6 werd door de gemeente
getrakteerd op een ontbijt, samen met de
burgemeester! Wat waren de leerlingen
zenuwachtig en nieuwsgierig. Een dag van te voren
hadden we heel veel vragen bedacht om aan de
burgemeester te stellen. We spraken over gezond
eten, rotondes en lievelingseten. Aan het einde
werd er een groepsfoto gemaakt. Een erg leuk en
gezellig begin van de dag!

Medische gegevens
Bij aanmelding/start op school wordt van de
leerlingen algemeen om informatie gevraagd. We
willen aanvullend inventariseren of er belangrijke
medische gegevens of allergieën zijn van uw kind
die in de administratie moeten opgenomen. In dat
geval ontvangen wij graag een mailtje op:
administratie@obssameneen.nl tav Sylvia
Gegevens die voor ons goed zijn om te weten
worden dan verwerkt op de leerlingenkaart.

Kledingactie
Er is weer veel kleding opgehaald door bag2school.
Op de valreep vroegen we ook nog warme jassen
en dekens voor de Oekraïne. Dit werd samen met
de kleding van het Alkwin afgelopen week
verstuurd naar Leviv.

Hartelijke groet, Team Samen Een.
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