Op SamSam zijn we na de zomervakantie weer goed
gestart! We werken met een nieuwe
spellingmethode. Er zijn nieuwe mailadressen.
Ziekmeldingen graag via de Parro app. Een bericht
vanuit de MR. De monumentherdenking met de
groepen 7 en ingezonden berichten.
In deze Tam-Tam leest u over deze onderwerpen en
nog meer.
Ik wens u veel leesplezier!
Mede namens het team, Valentien Milder

Agenda:
21 september: Leerlingenraad
21 t/m 30 september: Kennismakingsgesprekken
fysiek of online
28 en 29 september: Drempelonderzoek groep 8
4 oktober: Schoolreisje
5 oktober: Alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag.
Noteer alvast:
Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
De komende weken werken we met Goed gedaan!
aan het thema ‘Samen één groep’. De kinderen in de
klas zijn samen één groep. Om goed samen te kunnen
spelen en werken, zijn afspraken en regels nodig waar
iedereen zich aan houdt.

HOERA!!!!
De komende weken vieren:
Tijn – Lin – Anne – Ruby – Melle – Sophie – Brent –
Naomi – Sander – Nora – Yfke – Féline – Evie – Hebe –
Levi – Jens – Joris – Inge – Lieke en Mischa
hun verjaardag.
Alvast gefeliciteerd allemaal!

6 t/m 17 oktober: Kinderboekenweek, thema:
Worden wat je wil!
12 oktober: MR vergadering (online 19.30 – 21.30 uur)
15 oktober: SamSamviering voor en door kinderen
o.v.b.
25 t/m 29 oktober: Herfstvakantie
In de week van 1 november: Hoofdluiscontrole o.v.b.

Wij zijn weer goed gestart!
Op maandagochtend 30 augustus stonden de
deuren van SamSam weer open. Deze eerste
schooldag wilden we alle kinderen natuurlijk
feestelijk onthalen met vlaggetjes, een muziekje op
de achtergrond en de rode loper uitgerold. We
vinden het super fijn om alle kinderen weer iedere
dag te ontvangen. De eerste schoolweken hebben
de kinderen kennisgemaakt met de juf en/of
meester, hebben ze de regels opgesteld in de groep
en al heel veel nieuwe dingen geleerd!

Welkom op SamSam:
Lin – Evie en Hebe

Erratum vakantierooster Hemelvaart:
In de week van Hemelvaart zijn de kinderen op
donderdag 26 mei EN vrijdag 27 mei vrij.

Nieuwe “algemene” mailadressen van SamSam:

SamSam: samsam@wonderwijs.nl
Overblijven: overblijven.samsam@wonderwijs.nl
MR: mr.samsam@wonderwijs.nl
OV: ov.samsam@wonderwijs.nl
Administratie: administratie.samsam@wonderwijs.nl

Absenties in Parro!

Zoals u gewend bent worden ziekmeldingen en andere
absenties telefonisch doorgegeven. Vanaf maandag 20
september willen wij een pilot uitzetten. We vragen u
dan ook om absenties door te geven via de Parro-app.
Op het moment dat uw zoon of dochter bijvoorbeeld door
ziekte niet naar school kan komen, verzoeken we u om
dat voor 8.30 uur te melden via de app. Ouders die geen
gebruik willen of kunnen maken van de Parro-app kunnen
absenties uiteraard ook nog telefonisch doorgeven.
Dit gaat als volgt:
U opent de app, gaat dan naar absentie melden. U
klikt vervolgens aan om wie het gaat. Dan kunt u
aangeven of het om ziekte of een bezoek aan een arts
gaat. Voor verlofaanvragen (bijvoorbeeld verlof voor een
bruiloft), vragen wij u om het verlofformulier in te vullen.
U kunt het verlofformulier ook vinden op de website van
SamSam. Zie ook het bericht hiernaast.
We willen graag de periode vanaf 20 september tot en
met de herfstvakantie gebruiken, om te kijken hoe het
bevalt. We zullen enkele ouders vragen hoe hun
ervaringen waren en deze meenemen in het besluit of we
deze manier van afmelden voortzetten.

Aanvraag voor verlof
Leerlingen hebben in een schooljaar twaalf weken
vakantie. Uitstapjes en vakanties dienen daarom in
die twaalf weken te worden gepland.
In een aantal gevallen kan extra verlof worden
aangevraagd, bijvoorbeeld voor een huwelijk, een
overlijden of voor religieuze verplichtingen.
Ook wanneer u vanwege uw beroep niet in één
van de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt,
kunt u verlof aanvragen. Tot 10 schooldagen
beslist de schooldirecteur over het verlof. Bij
verlofaanvragen van meer dan 10 dagen beslist de
consulent van het RBL.

Het is van belang om hiervoor altijd een
verlofformulier in te vullen.
Daarbij is van belang dat er wordt toelicht wat de
reden van het verlof is en/of een
werkgeversverklaring toe te voegen i.v.m.
leerplicht.

Vanuit de MR
De medezeggenschapsraad heeft de eerste, digitale, vergadering van dit schooljaar weer gehad.
We hebben even teruggeblikt op de laatste 2 vergaderingen van vorig jaar, waar we uitgebreid hebben
stilgestaan bij de besteding van de NPO-gelden (zie https://www.nponderwijs.nl/ voor meer uitleg). Door de
krappe planning van het Ministerie van Onderwijs heeft het veel werk in korte tijd opgeleverd, maar als
medezeggenschap zijn we blij met de uitkomsten voor SamSam.
We hebben ook vooruitgekeken naar komend jaar en besproken welke onderwerpen we dit schooljaar extra
aandacht willen geven, dat zijn de zorgkosten (voor leerlingen die extra zorg nodig hebben) en de besteding
daarvan, eventuele nieuwbouw van SamSam in de toekomst (hangt af van de plannen van gemeente
Overbetuwe), de besteding van de NPO gelden en kansen voor nog niet besteed geld en de manier waarop de
rapporten voor de kinderen worden gemaakt.
Als je meer wil weten, of vragen of opmerkingen hebt, kun je ons altijd bereiken via:
mr.samsam@wonderwijs.nl

Nieuwe methode voor spelling; Staal spelling

Sinds kort hebben we op school een nieuwe spellingmethode: Staal Spelling. Deze lesmethode wordt op veel
basisscholen in Nederland gebruikt. Afgelopen schooljaar heeft een werkgroep op SamSam verschillende
methodes bekeken en vergeleken. We hebben uiteindelijk gekozen voor Staal Spelling, omdat hierin de
spellingaanpak van José Schraven is verwerkt (voor meer info: https://www.leraar24.nl/187622/zo-leer-jekinderen-lezen-en-spellen/).
Deze methodiek blijkt op veel scholen tot goede resultaten te leiden. De methode hecht veel waarde aan
de instructie door de leerkracht. De kinderen krijgen die instructie dan ook iedere dag. De kinderen leren de
naam van de nieuwe categorie en de bijbehorende nieuwe regel, maar ook de eerder geleerde categorieën en
regels worden iedere dag herhaald. Hierdoor zakt de kennis van de kinderen niet weg. Het leereffect is groter
wanneer uw kind de naam van de categorie en de spellingregel altijd op dezelfde manier uitgelegd krijgt. Daarom
gebruiken we op school dezelfde categorienamen en spellingregels door de jaargroepen heen. Mocht u
benieuwd zijn naar de spellingregels die aangeboden worden in de jaargroep van uw zoon of dochter, dan kunt u
klikken op de ouderbrieven die u kunt vinden op de volgende webpagina van de
uitgeverij: https://www.onderwijsvanmorgen.nl/mijn-malmberg-basisonderwijs/informatie-voor-ouders-overstaal-spelling/
We werken nu enkele weken met deze methode. De ervaringen zijn tot nu toe positief. Wellicht heeft uw kind er
thuis ook over verteld. We krijgen dit schooljaar extra ondersteuning om ons verder te scholen in de didactiek.
Zo zijn er meerdere studiemomenten gepland waarin deskundigen meekijken en advies geven bij de invoering.

Monumentherdenking Oosterhout
Vandaag zijn we met alle kinderen van de groepen 7 samen met Theo van Berkel naar het
herdenkingsmonument geweest. We hebben stilgestaan bij de Tweede Wereldoorlog en onze vrijheid die we
daarna hebben verkregen. Ook hebben we stilgestaan bij de Covid-19 pandemie en hoe het coronavirus ons
beperkt in onze vrijheid.
Andere jaren worden dorpsgenoten en ouders uitgenodigd om bij deze herdenking aanwezig te zijn. Door de
maatregelen rondom Covid was dit helaas niet mogelijk. We wilden toch graag de herdenking met de kinderen
door laten gaan. De herdenking vandaag op het Vredesplein was er ook niet minder om. Er is namens de
gemeente Overbetuwe een bloemstuk gelegd, Jaqueline van Con Amore speelde het taptoe signaal, waarna een
minuut stilte in acht is genomen. Aansluitend speelde ze het Wilhelmus. Bij de herdenking waren ook veteranen
aanwezig waaronder Piet Korenaar.
De kinderen hebben prachtige gedichten voorgelezen, een vredeslied gezongen en een bloemstuk gelegd. Ge
Berns de ontwerper van het monument heeft nog e.e.a. verteld over het monument.
Voorafgaand aan deze herdenking is er in de klas aandacht besteed aan onder meer het monument en de
Tweede Wereldoorlog. Frans Spaan heeft in de groepen e.e.a. verteld over de oorlog. De kinderen hebben
gedichten geschreven, verhalen gelezen en tekeningen gemaakt.
Graag bedanken we gemeente Overbetuwe, de dorpsraad, Con Amore, Frans Spaan, Theo van Berkel, Piet
Korenaar en Ge Berns voor hun hulp, inzet en betrokkenheid bij deze herdenking.

Gedicht van Puk:
In de oorlog werd gestreden.
Er zijn veel mensen overleden.
We moeten niet vergeten…
Ze hadden nauwelijks eten.
Arme mensen waren aan het wensen .
En haast vergeten hoe het was met eten.
Nauwelijks kwamen zij buiten.
Laat staan dat ze de vogeltjes hoorde fluiten.
Vijf pijnlijke jaren.
Dat je figuurlijk gezegd op het verdriet kon varen.
Geen feesten meer vieren.
Geen enkele plezieren.
Mensen kunnen vallen.
Mensen kunnen opstaan.
Toen was het vlot gegaan’
De geallieerden kwamen aan.
Gedicht Rosanna
De Duitsers waren er geweest.
En de mensen vierde feest.

Als we nu eens geen soldaten, Maar de
oorlog laten schieten.
Dan zouden mensen meer gaan
praten, minder lijden, meer genieten.

Gemaakt door:
Gijs Stoltenberg

Bommen
Harde knallen
Huizen in brand
Rennen voor de knallen
Kaboem

Gedicht Olivier
Oorlog en geweld
Oorlog was niet fijn,
en de Duitsers deden veel joden pijn.
De oorlog was een ramp,
en vergeet niet het concentratiekamp.

Door
Naomi Broenland

Nederland is heel klein,
Maar toch wou Duitsland er de baas zijn.

Eindelijk
Eindelijk bevrijd

Er was veel geweld,
En in Duitsland was Hitler de held.
Ik blijf graag stilstaan bij de soldaten die
sneuvelden: de oorlog is voorbij,
En daardoor ben ik nu vrij!

Gemaakt door:
Jasper van Moerkerk
Oorlog.
Is niet de manier
Om je zin te krijgen.
Je zin krijg je door te praten.
Oorlog lost niks op.
Oorlog zorgt voor onrust, doden en vernielingen en
ook slechte banden met andere landen.
En we zorgen ervoor dat dit niet nog eens ontstaat.

Vrede geen
Oorlog

Geen honger meer
Het is een feest
Bevrijd

INGEZONDEN:

Dijkversterking Wolferen – Sprok gestart!!

De werkzaamheden van de dijkversterking zijn officieel gestart. De volledige dijk is vanaf
30 augustus “op slot” gegaan en blijft afgesloten t/m december 2022. Het gemotoriseerde verkeer
wordt om de dorpskern heen geleid en voor het fietsverkeer zijn eveneens omleidingsroutes ingesteld.
Het overgrote deel van de benodigde grondstoffen (zand en klei) wordt over het water (de Waal)
aangevoerd. De transporten voor het aanvoeren van funderingsmaterialen, asfalt en damwanden
vinden wel over de weg (dus “per as”) plaats. In overleg met de gemeente zijn hiervoor transportroutes overlegd met de gemeente. De transporten vinden i.v.m. de veiligheid van het lokale
verkeer NIET door de dorpskern van Oosterhout plaats.
De Oosterhoutsestraat maakt wel deel uit van de omleiding. Tussen de zijstraten “De Lage Wick”
en de “Krakenburgssestraat” is een direct raakvlak tussen de fietsers en het transportverkeer.
De chauffeurs van de transportbedrijven worden gewezen op de kwetsbaarheid van de fietsende
jeugd (en overige weggebruikers).
Speciaal voor het project is een Omgevingstelefoon (06 5146 9206) ingericht. Deze is 24/7 bemand
en voor alle soorten meldingen te gebruiken (melden onveilige situaties, project info, schade
melden etc.). Ook is er een projectwebsite in de lucht waarop u allerlei informatie kunt vinden over
de op handen zijnde werkzaamheden: www.dijkversterkingwolferensprok.nl

Hieronder enkele foto’s die bij de start met het aanbrengen van de damwanden gemaakt zijn en eerder
deze week bij de archeologische opgravingen een waterput uit de “Nieuwe Tijd” zijn tegengekomen.

INGEZONDEN:
Herinneringen van een dansmarietje

De spanning stijgt… Voorzichtig trek ik mijn panty aan, kijk uit voor ladders! Hierna de wijduitstaande jurk die
bezaait is met mooie glimmende pailletten en sierlijk opgestikte randen kant. Ik wordt geholpen met de rits en
mijn witte laarsjes met hakjes worden strak aangesnoerd. Mijn haren worden glad naar achteren gekamd en in
een knot vastgezet met tientallen speldjes voordat de blonde krullenpruik vastgezet kan worden. Het hoedje vol
veren met het strakke touwtje onder de kin volgt. De schmink wordt snel maar vakkundig aangebracht zodat we
allemaal op tijd klaar zijn. Nog even een peptalk van de trainster en dan klaarstaan voor de deur. De raad van elf
trekt hun witte handschoentjes aan en salueren ons. De muziek begint. Een paar minuten alles geven in het felle
licht op het podium eindigend in een perfecte spagaat. En daarna volgt de ontlading van maanden lang trainen
onder het daverende applaus wat uit de zaal klinkt. Even uithijgen met een glaasje drinken, een korte buiging en
dan met een roosje op de maat van de bühnemars de zaal weer verlaten. Een geweldig gevoel wat je niet gauw
meer vergeet wat blijkt uit het feit dat dit een herinnering van zo’n 35 jaar geleden is.
Zo moeten vele meisjes uit Nölerhout zich jarenlang gevoeld hebben want de Wielewoalers hebben in de
afgelopen 50 jaar veel Wiekskes voorbij zien komen. Moeders die zelf Wiekske zijn geweest zagen jaren later hun
eigen dochter stralen op het podium. Veel prijzen zijn er in de wacht gesleept, zowel nationaal als internationaal.
In groepsverband maar ook door de solodanseressen. Helaas zijn de oudste Wiekskes allemaal uitgevlogen en
zijn we op zoek naar jonge aanwas.
Trainster Kesley van Elk, van carnavalsvereniging de Wielewoalers, is op zoek naar kinderen tussen de 5 en 9 jaar
om onze dansgarde te komen versterken. Britt en Hannah gaan haar daarbij ondersteunen. De Wiekskes trainen
iedere dinsdag, behalve in de vakanties, van 18.00 uur tot 19.00 uur in de gymzaal van Dorpshuis de Schakel. Ze
werken hard om een mooie garde en showdans te leren die ze laten zien tijdens de pronkzittingen van c.v. de
Wielewoalers in januari. Aanmelden of meer informatie vragen kan via kesley_lenssen@hotmail.com. De kosten
bedragen € 10,00 per maand.
De spanning stijgt… Dit keer voor een hele nieuwe generatie…

INGEZONDEN:

Eerste Heilige Communie 2022
Als uw kind dit jaar in groep 4 zit, mag hij of zij de Eerste Heilige Communie doen. Het duurt nog even voor het
zover is, maar er moet ook nog veel gedaan worden. De werkgroep Eerste Heilige Communie van de parochie H.
Maria Magdalena regelt veel zaken om u te helpen bij de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie van uw
kind.
Ook doen wij een beroep op uw medewerking/hulp bij het voorbereiden en organiseren van de diverse
activiteiten, want de werkgroep wil de Communie van uw kind graag samen met u voorbereiden en vieren.
Als u geïnteresseerd bent of eerst meer informatie wilt, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het
secretariaat van de parochie. Zij zijn op werkdagen te bereiken van 09.00-12.00 uur op:
@
secretariaat@rkparochiemariamagdalena.nl
T
0481-451371 (keuze 1)

U ontvangt dan een inschrijfformulier en een informatieboekje.
Aanmelden voor het communietraject kan tot uiterlijk 8 oktober 2021.

De volgende Tam-Tam verschijnt op:
Vrijdag, 8 oktober

