Afgelopen week hebben alle leerkrachten de nodige
voorbereidingen getroffen om maandag weer samen
met de kinderen goed te kunnen starten.
We hebben er weer zin in!
Informatie over de eerste schooldag, vakanties, vrije
dagen en het (voorlopige) gymrooster voor het
komende schooljaar op een rij.
In deze Tam-Tam leest u over deze onderwerpen en
nog meer.
Ik wens u veel leesplezier!
Mede namens het team Valentien Milder

Agenda:
30 augustus: Eerste schooldag
7 september: MR vergadering (19.30 – 21.30 uur)
14 september: Informatieavond voor ouders van
groep 3 “online” (de ouders van groep 3 ontvangen hierover
binnenkort verdere informatie)

17 september: Monumentherdenking

Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)

Noteer alvast:

Een goed begin is het halve werk!
De eerste weken van het schooljaar wordt er extra
aandacht besteed aan het wennen. De kinderen
maken (weer) kennis met elkaar, de leerkracht en de
regels. Er wordt een basis gelegd voor een fijne sfeer
in de klas.

21 september: Leerlingenraad
21 t/m 30 september: Kennismakingsgesprekken
online (u ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging)
4 oktober: Schoolreisje
5 oktober: Alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag.

HOERA!!!!
De komende weken vieren:
Isa – Maikey – Faris – Willemijn – Jasmijn – Matthias –
Lucas – Abel – Luna – Sanne – Sef – Julian – Gijs –
Beau – Mara – Tygo – Ravi en Floor
hun verjaardag.
Alvast gefeliciteerd allemaal!

De eerste schooldag
Terwijl u nog samen met uw kind(eren) aan het (na)genieten bent van de vakantie zijn wij al “een beetje” gestart.
Alle leerkrachten hebben inmiddels het lokaal van uw kind weer ingericht en de nodige voorbereidingen
getroffen, zodat het nieuwe schooljaar volgende week weer fris van start kan gaan!
Graag informeer ik u over de eerste schooldag.
Uw kind(eren) is/zijn aanstaande maandag (weer) van harte welkom!
De deuren van de school zijn ‘s ochtends vanaf 8.15 uur open, alle kinderen mogen de eerste schooldag direct
naar binnen! Ouders kunnen helaas de school nog niet in vanwege de 1,5 meter afstand.
De kinderen van groep 1/2 C (juf Susanne en juf Ika), groep 4 (juf Joke en juf Annelies) en van groep 5 (juf Carla
en juf Eline) gaan via de hoofdingang naar binnen.
Groep 7 van meester Teun en meester Nico gaan via de kuil (schuifdeur) naar hun eigen lokaal.
De kinderen van de andere groepen 4 t/m 8 gaan via de bovenbouwingang naar binnen.
De kinderen van de groepen 1/2 (A-B en D) en de groepen 3 gaan via de onderbouw ingang naar binnen.
De leerkrachten staan bij de ingang van het lokaal klaar om de kinderen welkom te heten.
Zo luiden we samen het schooljaar in.
We hebben er weer zin in!

Graag tot maandag!
Mede namens het team,
Hartelijke groeten van Valentien Milder
Directeur BS SamSam

Overgang naar SharePoint en MOO

In de zomervakantie is SamSam overgegaan naar SharePoint. SharePoint is ontwikkeld door Microsoft en is een
veilige omgeving waarin kan worden samen gewerkt en waarin informatie gedeeld kan worden. Documenten en
bestanden kunnen online worden opgeslagen, geordend en gedeeld.
Mijn online Omgeving (MOO) is een startportaal met een centrale startpagina voor digitaal onderwijs. Leraren en
leerlingen starten al hun programma’s vanuit één omgeving met één klik.
Er is op de achtergrond hard gewerkt aan ons nieuwe digitale systeem. Met de overgang heeft iedere leerkracht
een nieuw mailadres dat bestaat uit voorletter.achternaam@wonderwijs.nl. Bijvoorbeeld: Valentien Milder =
v.milder@wonderwijs.nl
Nieuwe mailadres van SamSam is: samsam@wonderwijs.nl
Wanneer u de leerkracht van uw kind via de mail wilt bereiken dan kan dat via het nieuwe mailadres. De
leerkrachten zullen u komende week ook persoonlijk hun nieuwe mailadres mailen.

Plattegrond lokaalindeling:

Groepen:
1.16 groep 3A, geel (juf Marloes)
1.15 groep 1/2C, rood (juf Marinke en juf Ellen)
1.08 groep 1/2B, blauw (juf Romee en juf Ellen)
1.06 groep 1/2A, oranje (juf Sylvia en juf Ellen)
1.19 groep 3B, wit (juf Jacintha en juf Mirre)
1.47 groep 7B (meester Teun en meester Nico)
1.50 groep 1/2D, groen (juf Susanne en juf Ika)
1.51 groep 4A, paars (juf Joke en juf Annelies)
1.28 groep 5/6, oranje (juf Britt en juf Elisa)
1.29 groep 4B, blauw (juf Bernadette en juf Mirre)
1.33 groep 6, rood (juf Nicole en juf Elisa)
1.34 groep 7A, geel (juf Tara en meester Nico)
1.35 groep 8B, paars (meester Gijs)
1.36 groep 8A, groen (juf Fieke en meester Bas)
Overige ruimten
1.04 groep 5 (juf Carla en juf Eline)
1.04 Personeelskamer (’t Tussendoortje)
1.21 Directie & administratie
1.24 Interne begeleiding
1.31 Conciërge
Ingangen
A Ingang Onderbouw
B Hoofdingang
C Ingang Bovenbouw

(Voorlopige) gymrooster:
Maandag:
Groepen 3A – 4A – 5 – 8A – 8B
Dinsdag:
Groepen 3B – 4B – 5/6 – 6 – 7A – 7B
Woensdag:
Groepen 1/2A – 1/2B – 1/2C – 1/2D

Welkom op SamSam:
Sep – Seb - Jayden - Tygo - Anne Juune - Lucas - Seb - Rosa - Noud Wil - Liv - Isa - Faris - Jasmijn - Gijs
- Bo en Mara

Donderdag:
Groepen 6 – 7B – 8A – 8B
Vrijdag:
Groepen 2 – 3A - 3B – 5 – 5/6 – 7A
De groepen 1/2 gymmen naast woensdag ook
regelmatig op dinsdag of donderdag
Gymkleding (gymtas) blijft niet op school, zodat de
kleding na iedere gymles kan worden gewassen.
De gymschoenen van de kinderen in groep 1/2
blijven op school. Graag gymschoenen met een
harde zool voorzien van naam.
.
Studiedagen, vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2020 - 2021:
De kinderen zijn op de volgende (mid)dagen vrij i.v.m. studiedagen:
• Dinsdag 5 oktober 2021 (groep 1 t/m 8 vrij)
• Woensdag 23 februari 2022 (Let op: Kinderen groepen 1 t/m 4 zijn vrij, kinderen groepen 5 t/m 8 hebben
gewoon school)
• Donderdagmiddag 24 maart 2022 (Let op: Kinderen groepen 1 t/m 4 zijn vrij, kinderen groepen 5 t/m 8
hebben gewoon school)
• Vrijdag 15 april 2022 – Goede vrijdag (groep 2 t/m 8 vrij)
• Maandag 13 juni 2022 (Let op: Kinderen groepen 1 t/m 4 zijn vrij, kinderen groepen 5 t/m 8 hebben gewoon
school)
Vakanties en vrije dagen:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag:
2e Paasdag:
Koningsdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:

23 t/m 31 oktober 2021
25 december 2021 t/m 9 januari 2022
26 februari t/m 6 maart 2022
15 april 2022
18 april 2022
27 april 2022
23 april t/m 8 mei 2022
26 mei 2022
6 juni 2022
16 juli t/m 27 augustus 2022

Leraren in opleiding (LIO) op SamSam

Controleer uw kind op
hoofdluis

Basisschool SamSam is een opleidingsschool. Dit betekent dat we naast
onze kerntaak gericht op het leren van de kinderen op school ook
doelbewust investeren in leraren in opleiding. We werken intensief samen
met de HAN Pabo. We hebben altijd al veel leraren in opleiding gehad op
SamSam en hebben derhalve veel ervaring in het opleiden van studenten.
Dit schooljaar zullen er twee leraren in opleiding (LIO's), die bezig zijn met
het laatste jaar van hun opleiding, op SamSam meedraaien. Deze LIO's
zullen al vroeg in het schooljaar starten met hun stage, waarbij ze - op het
moment dat we denken dat ze hier aan toe zijn - steeds meer
verantwoordelijkheden zullen krijgen. Juf Brechje is LIO in groep 1/2D en juf
Fleur in groep 3A. In één van de volgende Tam-Tam's zullen zij zich aan u
voorstellen.

Na iedere vakantie worden alle
kinderen op SamSam door een
aantal welwillende ouders
gecontroleerd op hoofdluis.
Vanwege de maatregelen
rondom het coronavirus is dit
nu niet mogelijk. We vragen u
daarom om uw kind(eren) thuis
wekelijks zelf te controleren op
neten en/of hoofdluis.

Valentien (directeur) – Gabriëlle (administratie) – Bas (8A en bovenbouwcoördinator) – Ika (1/2D en onderbouwcoördinator)
– Sylvia (1/2A) – Ellen (1/2 A – 1/2C – 2B) – Romée (1/2B – 2C) – Kim (ZBO) – Marinke (1/2C – 2C)
Gijs (8B) – Marja (ondersteuning kleutergroepen) – Susanne (1/2 D) – Marloes (3A) – Jacintha (3B) – Antal (conciërge) –
Joke (4A) – Annelies (4A) – Bernadette (4/5)
Elisa (5/6 – 6) – Mirre (3B – 4B en schoolopleider HAN Pabo) – Nicole (6) – Teun (7B) – Nico (7A – 7B) – Tara (7A) – Esther
(intern begeleider groep 1 t/m 3) – Britt (5/6) – Fieke (8A)
Niet op de foto:
Leonie (intern begeleider groep 4 t/m 8) – Carla (5) – Eline (5) - Emmy (overblijfcoördinator) – Huub (ondersteuning midden
– en bovenbouw) – Jules (ondersteuning middenbouw) - Chantal (onderwijsassistent) – Iris (onderwijsassistent) –
Jeanette (ondersteuning kleutergroepen)

De volgende Tam-Tam verschijnt op:
Vrijdag, 17 september

