
Nieuwsbrief van OBS Samen Een 6 september 2021

Agenda

ma 6 sept                    opening thema “communicatie”
vr 10  sept                   info van de klas (alternatief)
woe 15 sept                schoolfotograaf
do 16 sept                   schoolfotograaf
ma 20 sept                  kennismakingsgesprekken week
woe 6 okt                    opening Kinderboekenweek
vrij 15 okt                    studiedag leerlingen vrij
ma 18 okt                    t/m vr 22 okt herfstvakantie
ma 25 okt                    kledingactieweek

Wist u dat….

- wij met heel veel energie en blijdschap dit schooljaar
zijn begonnen.
- dit jaar 3 nieuwe leerkrachten bij ons zijn gestart.
- de vlag uitgaat als het 20 september is, dan hoeven
kinderen niet meer in quarantaine (zo lijkt nu de
berichtgeving)
- we erg trots zijn op groep 5 en 7 die heel goed online
onderwijs hebben gevolgd. De laatste zelfs al 2 keer 5
dagen in quarantaine moest ;-(

Informatie van de groep

Vrijdag 10 september ontvangt u een filmpje en info van
de groep. De leerkracht stelt zich voor en vertelt de
belangrijkste zaken voor dit schooljaar; wat gaan de
kinderen leren, hoe zijn de afspraken in de groep en
welke bijzonderheden zijn er voor het leerjaar van uw
kind?
2 weken later starten wij met de
kennismakingsgesprekken, hiervoor wordt volgende
week de Parro app opengezet om in te schrijven. Deze
gesprekken zijn online.

Wij stellen graag aan jullie voor:
Juf Ilse groep 5

Ik ben Ilse en ik kom uit Kudelstaart. Getrouwd en
moeder van twee jongens; Pepijn en Jake.
De afgelopen tien jaar heb ik in de Haarlemmermeer
gewerkt waarvan acht jaar in Badhoevedorp. Ik wilde
graag dichterbij huis en zo kwam de Samen Een op mijn
pad. Ik heb veel in de middenbouw gewerkt en sta nu
weer met veel plezier voor groep 5.
Als ik niet aan het werk ben, ga ik graag tennissen en
turnles geven. Ook lees ik graag en we gaan graag naar
het strand met ons gezin.

Juf Elise groep 6

Als leerkracht van groep 6 wil ik mijzelf graag aan u
voorstellen. Mijn naam is Elise van Kampen en ik ben 36
jaar. Ik woon samen met mijn man in Ter Aar.
In mijn vrije tijd sport ik regelmatig. Ik speel volleybal,
fiets regelmatig op mijn racefiets en doe ook aan
hardlopen.
Daarnaast heb ik een groot sociaal leven en vind ik het
gezellig om leuke dingen te doen met mijn man, familie
en vrienden.
De afgelopen jaren heb ik op verschillende basisscholen
mogen werken, van het reguliere onderwijs tot het
speciaal onderwijs.

Voor mij is het belangrijk om voor de kinderen een
leeromgeving te creëren waarin zij zich veilig en prettig
voelen. Dit is naar mijn idee de basis om kinderen te
laten groeien in hun ontwikkeling.

Als leerkracht ga ik vernieuwing en uitdaging niet uit de
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weg, dus samen met de kinderen, ouders en mijn
collega's, gaan we er een leerzaam en fantastisch jaar
van maken!

Juf Lotte grp 1/2a

Mijn naam is Lotte Nobel en ik woon in Kudelstaart
samen met mijn man en twee dochters. Sinds dit
schooljaar werk ik bij Samen Een. Het voelt als een
gezellig team dat open staat voor ontwikkeling. Samen
met juf Lot sta ik voor groep 1/2a. Daarnaast heb ik de
taak van bouwcoördinator voor de onderbouw.

Sinds 7 jaar zit ik in het onderwijs en al die tijd werkzaam
bij Stichting AURO. Daarvoor was ik werkzaam in het
commerciële bedrijfsleven.

In de klas vind ik het belangrijk om de kinderen te 'zien',
samen te leren en plezier te maken.

Door corona is het helaas moeilijk om met u als ouder in
contact te zijn. Mocht u vragen hebben of iets kwijt willen,
dan kunt u mij na schooltijd telefonisch bereiken of maak
even een afspraak.
Tot snel!
Hartelijke groet,
Lotte Nobel

Thomas stagiaire grp 8
Hallo mijn naam is Thomas Verschoor,
ik ben 18 jaar oud en ik woon in Aalsmeer. Voor het
aankomende jaar loop ik stage in groep 8, ik heb daar
erg veel zin in. Ik zit in het derde jaar van de opleiding
onderwijsassistent, na deze opleiding wil ik de PABO
doen zodat ik ook echt een leraar word. In mijn vrije tijd
luister ik graag naar muziek, sport ik en spreek ik af met
vrienden.
Met vriendelijke groeten,
Thomas Verschoor.

Nadescha stagiaire grp 3
Hoi, ik ben Nadescha.
Ik ben 35 jaar en woon in Hoofddorp.
Momenteel werk ik als kok op de bloemenveiling maar ik
ben mij aan het omscholen tot leerkracht.
Ik zit in het tweede jaar van de Pabo en mag de eerste
helft van het schooljaar stage lopen in groep 3.
Ik kijk hier heel erg naar uit!

Thema communicatie

Van start bij de bovenbouw het eerste thema van
Alles in 1: “Communicatie”.
Er komen weer diverse projecten aan bod waar de
kinderen mee aan de slag gaan. Er volgen dit
schooljaar nog vier andere thema’s.

Verkleedkleren gezocht!
Vanaf volgende week gaan de dramalessen van juf Merel
weer van start op de vrijdag!
Graag willen we de verkleedkist een beetje vernieuwen
en hiervoor zoeken we verkleedkleding in alle soorten en
maten.
Dus hebben jullie thuis nog wat liggen wat wij mogen
hebben? Heel graag!

Samen Een Schoolstraat 15 1431 BG Aalsmeer 0297-325246 www.obssameneen.nl info@obssameneen.nl

Deze nieuwsbrief vindt u altijd terug op onze website www.obssameneen.nl, op de prikborden in de hal.

http://www.obssameneen.nl
mailto:info@obssameneen.nl
http://www.obssameneen.nl


Nieuwsbrief van OBS Samen Een 6 september 2021
Denk ook aan "gewone" kleding en accessoires (blouses,
jasjes, tasjes, brillen) Die door de kinderen gebruikt
kunnen worden om een personage neer te zetten.
Hebben jullie thuis wat leuks? Stuur dan even een mailtje
naar merel.meijdam@obssameneen.nl
Of geef het af in groep 8a.

Schoolfotograaf
Volgende week woensdag en donderdag 15/16
september worden weer de schoolfoto’s gemaakt!
Ook dit jaar komt fotograaf Maaike Cappon twee dagen
op school de foto’s maken.
Wilt u hier svp rekening mee houden dat de foto’s over
twee dagen verdeeld worden. Graag voor de kinderen
geen donkere kleding, omdat dit jaar een donkerbruin
houten achtergrond gebruikt wordt.
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 woensdag en donderdagmiddag van 14.15 tot
15.00 uur.  Wilt u hiervan gebruik maken dan kan
daarvoor worden ingeschreven. De intekenlijst is
beschikbaar vanaf woensdag as. 8 september buiten
onder de overkapping bij de deur van het speelplein.

U ontvangt 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!

Wet AVG 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 bij ‘acties’ onder de groepen. Als u
vervolgens op privacy instellingen tikt zijn deze
eenvoudig aan te passen via de stipjes of potloodje
achter het kind. Leerkrachten kunnen dit inzien maar wel
fijn als u ze wilt inlichten bij verandering van
toestemming.
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.

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.

Van de Ouderraad
De Ouderraad is het overlegorgaan van de verschillende
commissies en bestaat momenteel uit zes personen.
Vanuit de commissies wordt verslag gedaan en wij
beheren de financiële ouderbijdrage. 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.

We gaan er weer een gezellig schooljaar van maken met
hopelijk veel leuke activiteiten voor de kinderen!

Schoolreisje
Zoals het er nu naar uitziet, kan het schoolreisje dit jaar
wel door gaan! De schoolreiscommissie is al druk bezig
om alles te regelen voor een leuk uitje dat begin dit
schooljaar plaats zal vinden. Meer informatie volgt z.s.m.

I.o.m. een aantal ouders is besloten dat groep 8 dit jaar
ook mee gaat, in tegenstelling tot andere jaren. De
financiële bijdrage (€ 35,50) voor het schoolreisje zal in
september geïnd worden bij u via Parro.

Groeten van de ouderraad;
Marije (moeder van Ravi, groep 3)
Annika (moeder van Danila, groep 1/2b)
Wilma (moeder van Iris, groep 5 en Daan, groep 8)
Rutger (vader van Sofia, groep 3 en Isabel, groep 8)
Ellen (moeder van Ivy, groep 3)
Lianne (moeder van Morris, groep 1/2a en James, groep
4)

Hartelijke groet,
Team Samen Een
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