Wist je dat

Meivakantie
Saamen1 heeft een fantastische meivakantie
achter de rug. Wij hebben samen met de
kinderen geweldige activiteiten gedaan zoals:
sporten, creativiteit, waterballonen gevecht,
dieren bekijken in Artis en samen spelen in een
speeltuin. In deze nieuwsbrief zijn er wat foto’s
toegevoegd van de activiteiten.

•

Locatie Zuid op maandag weer open is.

•

Na de zomervakantie wij gaan starten met
leszwemmen via onze stichting Kids N Sports

•

Saamen1 na de zomer met weekend- en
vakantieopvang gaat starten.

•

De medewerkers van Saamen1 op locatie bereikbaar
zijn via de volgende nummers:
Locatie Zuid:
0616977114
Locatie Noord:
0645431891
Locatie West:
0644950413

•

De achterwacht is tijdens vakantie en weekend
activiteiten te bereiken is op telefoonnummer:
0623538502.

Mededelingen
•

Ouderavond voor het schooljaar 2016 2017 zijn gepland in de maanden
september 2016 en februari 2017.

•

Oudercommissie voor het schooljaar 2016
- 2017 zijn gepland in de maanden oktober
2016 en april 2017.

•

Vanaf het nieuwe schooljaar start Ibtissem
B als coördinator/ SPW’er op locatie zuid.

•

Is uw kind ziek of afwezig? Dan kunt u uw
kind afmelden door te mailen naar
info@saamen1.nl of bellen naar 0203541904.

•

In verband met de wijziging van de tijden
van de Professor Waterinkschool Zuid en
West zal Saamen1 ook haar
openingstijden wijzigen. Ouders

ontvangen apart een brief hierover.

Saamen 1 verjaardagen
•

5 juli

Nizar

•

18 juli

Arwin

•

16 aug

Valerio

•

21 aug

Timo

•

27 aug

Adem Baser

•

29 aug

Fabian

•

8 sep

Senna

•

14 sep

Adam Aidi

Maand thema’s Saamen1
Juli

Samenwerken

Aug

Communicatie

Sep

Emoties

Interview medewerker
Hallo Allemaal,
Ik ben Dorien Feenstra en ben 23 jaar oud. Sinds April
werk ik als coördinerende op locatie noord. Als
coördinerende sociaal pedagogisch medewerker voer
ik met ouders intake- en voortgangs- en
eindgesprekken, begeleidt ik stagiaires, ondersteun ik
medewerkers en ben ik het aanspreekpunt voor ouders
en samenwerkende organisaties. Ik werk graag met
kinderen vanwege hun openheid en eerlijkheid en de
volle lading positieve energie die de kinderen altijd bij
zich dragen. Mijn werkdagen zijn Maandag tot en met
vrijdag en op dinsdag, woensdag en donderdag sta ik
op de groep. U kunt mij mailen op Dorien@saamen1.nl

Saamen1
Koopvaardersplantsoen 2
1034 KE Amsterdam
Tel: 020- 3541904

