Gelukkig kon het uitgestelde schoolreisje alsnog
plaatsvinden en wat hebben we geboft met het weer
tijdens het schoolreisje! Samen kijken we terug op
een fantastische dag! De start van de
kinderboekenweek: Thema: worden wat je wil!
In deze Tam-Tam leest u over deze onderwerpen en
nog meer.
Ik wens u veel leesplezier!
Mede namens het team, Valentien Milder

Agenda:
6 t/m 17 oktober: Kinderboekenweek, thema:
Worden wat je wil!
12 oktober: MR vergadering (online 19.30 – 21.30 uur)
14 oktober: OV vergadering (19.30 – 21.30 uur)
25 t/m 29 oktober: Herfstvakantie
In de week van 1 november: Hoofdluiscontrole o.v.b.
1 t/m 5 november: Voorlopige adviesgesprekken
groep 8
Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
Noteer alvast:
De komende weken werken we met Goed gedaan!
aan het thema ‘Grapje, plagen, pesten’.
Dat kinderen elkaar soms plagen is heel gewoon. Maar
pesten is dat niet! Bij pesten wordt steeds hetzelfde
kind vernederd en buitengesloten. Pesten moeten we
samen voorkomen!

HOERA!!!!
De komende weken vieren:
Mischa – Nore – Rosanna – Julien – Thomas – Hidde –
Sam – Luuk – Wout – Mila – Fleur – Cas - Tijn – Britt –
Philippe – Vinn – Binq – Jort – Rimas – Keyn – Rick –
Leo – Cato en Nina
hun verjaardag.
Alvast gefeliciteerd allemaal!

15 t/m 26 november: Facultatieve oudergesprekken
16 november: Leerlingenraad
25 november: OV vergadering (19.30 – 21.30 uur)
30 november: MR vergadering (19.30 – 21.30 uur)

Kinderboekenweek op SAMSAM:
Ook op SAMSAM besteden we hier deze weken
volop aandacht aan. Woensdag 6 oktober zijn we
gestart met het voorlezen van een verhaal/boek in
eigen groep over het thema: Worden wat je wil.

Naast een voorleeswedstrijd zijn er ook diverse
gastsprekers bereid gevonden om in alle groepen
iets te komen vertellen over hun kinderdroom en
wat hun beroep uiteindelijk is geworden. Zo krijgen
we op school: de brandweer, een boswachter, een
ambulance verpleegkundige, een beeldhouwer, een
boekenschrijfster, een striptekenaar, een
kraamverzorgster, iemand die werkt met
hulphonden en hier ook een boekje over heeft
geschreven, een zang/dans en theaterdocent.
Naast veel praten en lezen over dit onderwerp, gaan
we ook zelf aan de slag met het schrijven van
verhalen, teksten en gedichten.
Ook willen we ouders en kinderen attenderen op
alle activiteiten die er door de bibliotheek en de
kinderboekenwinkels in Nijmegen en Arnhem
worden georganiseerd. Kijk vooral op hun websites
(zie hieronder).
Heel veel leesplezier!
Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil | CPNB
Kinderboekwinkel Nijmegen | De kinderboekwinkel
van Nijmegen
Kinderboekenweek (lezenisleuk.nl)
Kinderboekenweek 2021 (obgz.nl)
Agenda (obgz.nl)
Catalogus (hostedwise.nl)

Welkom op SamSam:
Tim – Finn – Nore – Julien –
Jort - Berend – Sanna – Olaf
en Leo

Graag stel ik me aan u voor
Mijn naam is Chantal Kools. Ik ben 46 jaar en ik wil me
graag even voorstellen. Aangezien ik dit jaar op Sam
Sam ben komen werken voor 4 dagen als
Onderwijsassistent. Sommige kennen mij al wel
aangezien ik afgelopen jaar ook ondersteunende taken
heb vervuld, maar toen ook nog op een andere school
binnen Wonderwijs.
Ik woon met partner en 2 kinderen, Isabella van 16 jaar
en Sem van 13 jaar in Heteren. Ik heb sinds 3jaar een
carriereswitch gemaakt van Reisadviseur naar
Onderwijsassistent. Heel wat anders maar ik vind het
zo leuk. Ik hou nog wel steeds van Reizen en verder sta
ik op de tennisbaan in mijn vrije tijd en hou ik van
wandelen met onze hond Boef. Wat heerlijk is bij ons in
de Uiterwaarden. Verder houdt ik van winkelen en uit
eten gaan maar ook van lekker gezellig met vrienden
uit eten gaan. Ik ben het aankomende schooljaar op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor de extra
ondersteuning.

Groepen 1/2: Het land van Jan Klaassen
Afgelopen maandag was het eindelijk zover: we mochten met de bus naar: Het Land van Jan Klaassen! De rit met
de bus was al een uitje op zich, laat staan in zo’n grote dubbeldekker. De buschauffeur heeft ook een leuke
verrassing: een mooie pet voor iedereen!
Als we aankomen begint het zonnetje te schijnen en kunnen we lekker gaan spelen. Net voor de boterham
mogen we nog in het theater naar een poppenkastvoorstelling komen kijken. De poppenkastspeler legt ons uit
hoe een poppenkast werkt en we genieten ontzettend. We lunchen gezellig samen en kunnen daarna nog lekker
spelen, in de trein, van de glijbaan, op het springkussen… en dan is het tijd om naar huis te gaan. In de bus wordt
er geslapen, want van zo’n leuke dag word je moe!

Julianatoren
De groepen 3 en 4 zijn naar Julianatoren geweest. De kinderen werden welkom geheten door Juul en Julia (de
muizen van Julianatoren). Daarna zijn we in veel attracties geweest. Ga je mee in de achtbaan? Of gaan we in het
reuzenrad. Ook hebben we heerlijk gespookt in het spookhuis. We kijken terug op een fantastische dag!

Groepen 5 en 6: Toverland
Toverland
Het was super leuk in Toverland en iedereen had genoten en we hadden ook veel geluk met het weer. Er waren
super veel attracties en in de bus was het super gezellig!
en de achtbanen waren super leuk! en de Fenix is
een aanrader en de Troy.
Groetjes Mare & Mabel

Groepen 7 en 8: De Efteling
Wat een geluk hadden wij met het weer! De groepen 7 en 8 zijn afgelopen maandag op schoolreisje geweest
naar de Efteling. Alle leerlingen mochten in hun eigen gekozen groepjes door het pretpark lopen en kiezen in
welke attracties zij graag wilden. De Baron, Max & Moritz en de Vogel Rok waren erg geliefd bij de leerlingen en
op de woensdag werd er nog uitgebreid nabesproken over de leuke avonturen in de Efteling. Wij kijken samen
terug op een zeer gezellige en geslaagde dag in Kaatsheuvel.

Studiedag 5 oktober:
INGEZONDEN:
Afgelopen dinsdag 5 oktober hebben we een studiedag gehad op SamSam. Terwijl de kinderen genoten van een
vrije dag hebben we met het hele team gesproken over diverse thema’s. 5 oktober was er een klein beetje
feestje. Het was namelijk de Dag van de leraar. Alle collega’s van Wonderwijs hebben een paraplu van het
bestuur ontvangen!

Tijdens de studiedag hebben we ons verder verdiept in het spellingonderwijs. De afgelopen maanden hebben we
de lesmethode Staal Spelling op school ingevoerd. We vinden het belangrijk om tijdens de invoeringsperiode
regelmatig aandacht te hebben voor hoe we de spellinglessen in praktijk brengen. De afgelopen weken is er
daarom een deskundige op het gebied van spellingdidactiek in de groepen mee wezen kijken. De tips en
adviezen die deze lesobservaties hebben opgeleverd, hebben we tijdens de studiedag met elkaar uitgewisseld.
Op die manier stemmen we ons handelen op elkaar af en werken we aan de kwaliteit van ons spellingonderwijs.
Het tweede deel van de studiedag was gericht op het schoolrapport. Het team van SamSam is bezig om het
rapport op onderdelen te herzien. We willen het rapport iets meer gaan toeschrijven naar het kind. Daarnaast
vinden we het belangrijk dat de accenten die we leggen in ons onderwijs ook duidelijk zichtbaar worden in het
schoolrapport. In kleine groepjes hebben we gesproken over wat we precies willen opnemen in het rapport, hoe
we de groei van leerlingen willen weergeven en of we hier een normering aan willen verbinden. We streven
ernaar om dit nieuwe rapportformat eind dit jaar klaar te hebben, zodat we het kunnen gebruiken tijdens de
eerstvolgende rapportronde.

INGEZONDEN:

Wat is HackShield?
De gemeente is samen met HackShield op zoek naar Junior Cyber Agents die helpen bij het cyberveilig maken
van de gemeente.
Maar wat is HackShield precies?
HackShield maakt van kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving
digitaal vaardig maken. Om Cyber Agent te worden beginnen de spelers met de Basistraining. Hier leren ze alles
over hackers, veilig internetten en het herkennen en voorkomen van online gevaar.
Als de spelers de Basistraining hebben voltooid mogen ze zich Cyber Agent noemen. Tijdens en na de
Basistraining kunnen de Cyber Agents aan de slag met de Quests. Dit zijn extra opdrachten en uitdagingen
waarmee de Cyber Agents niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving iets leren over cyberveiligheid.
In de Basistraining en de Quests verdienen de Cyber Agents Shields, die punten opleveren. Hoe meer Shields,
hoe beter de Cyber Agent beschermd is tegen online gevaar!
Wil je meer weten over HackShield? Kijk dan op www.joinhackshield.nl.
Onderstaand filmpje verteld wellicht nog meer:
Overbetuwe zoekt Cyber Agents! - YouTube

De volgende Tam-Tam verschijnt op:
Vrijdag, 5 november

