Voor de herfstvakantie hebben we op SamSam
samen met de kinderen stilgestaan bij de
Kinderboekenweek:
Met als thema: worden wat je wil!
Graag uw aandacht voor het aangeven van de privacy
voorkeuren.
Bericht vanuit de MR en OV.
Het herfstuitje met de groepen 1/2.
In deze Tam-Tam leest u over deze onderwerpen en
nog meer.
Ik wens u veel leesplezier!
Mede namens het team, Valentien Milder

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

Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
De komende weken werken we met Goed gedaan!
aan het thema ‘Opkomen voor jezelf’.
Goed opkomen voor je eigen belangen is lastig. De
een durft niet hardop te zeggen wat hij wil, terwijl de
ander juist probeert af te dwingen dat hij zijn zin
krijgt.

HOERA!!!!
De komende weken vieren:
Mees – Noah – Bjorn – Maarten – Marte – Kato – Jade
– Fabian – Meike – Thijme – Lizzy – Abel – Gijs – Faber
– Xavi – Pepijn – Tim – Senn – Lauren – Siem – Wout –
Ben – Lieze – Nova – Sepp – Seff – Lux en Blonde
hun verjaardag.
Alvast gefeliciteerd allemaal!

Noteer alvast:
30 november: MR vergadering (19.30 – 21.30 uur)
1 december: Sinterklaasviering op SamSam
21 december: MR vergadering (19.30 – 21.30 uur)
23 december: Alle kinderen ’s middags vrij
23 december: In de avond van 18.00 – 19.30 uur
Kerstviering o.v.b.
24 december: alle kinderen ’s middags vrij (12.00 uur
vakantie)
27 december t/m 7 januari: Kerstvakantie
11 januari: Leerlingenraad
10 t/m 14 januari: In deze week hoofdluiscontroles

Mailadres OV
info@ovsamsam.nl

Welkom op SamSam:
Bjorn – Kato – Abel en Lux

Brengen en halen van uw kind
De afgelopen periode hebben de wijkagent en de
handhaving regelmatig gesurveilleerd op het
parkeren op de Pastoor van Savenijenlaan.
Het is heel fijn o te zien dat veel ouders hun
kind(eren) met de fiets naar school brengen. We
vragen u om uw fiets te stallen langs het hek van
het Wielwoalerspad i.p.v. op het trottoir. Op deze
manier is er meer ruimte en overzicht op het
trottoir, daarmee voorkomen we onveilige situaties.

Geboren
Bas heeft er een dochter bij!
Op vrijdag 29 oktober is Rosalie geboren.
Wij wensen Bas heel veel geluk en liefde toe samen
met zijn gezin.

Aanmelden van broertjes en/of zusjes
Heeft u uw jongere zoon of dochter nog niet
aangemeld op SamSam en wordt uw kind binnen een
jaar 4 jaar? Dan verzoeken wij u om uw kind aan te
melden zodat we weten hoeveel kinderen er
komend jaar instromen.
Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.
Wanneer u iemand kent die nog op zoek is naar een
basisschool voor hun kind(eren) dan kunnen zij ook
aanmelden via dit aanmeldformulier.

Oproep voor leden van de oudervereniging (OV)

De oudervereniging is onmisbaar voor SamSam. We dragen bij aan een leuke schooltijd voor onze kinderen door
allerlei gezellige activiteiten en vieringen te organiseren. Dat doen we samen met de docenten en de hulp van
ouders. Elke activiteit heeft z’n eigen werkgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het sinterklaasfeest, het
kerstfeest en het schoolreisje.
Vorig jaar hebben drie OV-leden afscheid genomen van SamSam. Aan het einde van dit jaar stappen drie van de
vier bestuursleden om verschillende redenen op. Er is dus dringend behoefte aan nieuwe ouders bij de
oudervereniging!
Als je interesse hebt en kennis wilt komen maken, nodigen we je van harte uit om vrijblijvend naar een van onze
vergaderingen te komen. Ben je enthousiast en wil je meteen aansluiten in een werkgroep? Dat is natuurlijk ook
geen probleem. De eerstvolgende vergadering is op donderdag 25 november, die daarna op donderdag 20
januari.
Wel graag even aanmelden via info@ovsamsam.nl voor het geval de vergadering online georganiseerd wordt.
Ook is het handig voor ons om te weten hoeveel mensen er ongeveer komen. Voor meer info zie
https://www.samsamoosterhout.nl/oudervereniging/
Voor meer vergaderdata zie https://www.samsamoosterhout.nl/jaarplanner/
Hartelijke groet van de OV

Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
Dinsdag 12 oktober is er weer een MR vergadering geweest.
Mirre Verbeet heeft de MR verlaten, in verband met andere taken op SamSam en in Wonderwijs verband,
waardoor ze onvoldoende tijd aan de MR kon besteden. We zijn blij met de inzet die Mirre altijd getoond heeft
voor het MR werk. Marinke van Blitterswijk heeft de plaats van Mirre overgenomen.
Op de agenda deze keer een korte discussie over het taakplan (welke taken voeren leerkrachten allemaal uit
naast het lesgeven) en vooral ook de taakbelasting (hebben leerkrachten niet teveel taken naast het lesgeven,
wat tot een hoge werkdruk leidt). Een onderwerp waar we later dit jaar nog op terugkomen.
Op SamSam wordt gewerkt aan een wat andere manier van ‘rapporteren’; hoe worden de rapporten die
kinderen krijgen opgesteld. Een rapport is voor het kind en wordt ook geschreven naar het kind. Het kind heeft
ook een eigen inbreng. De nieuwe aanpak wordt door het team voorbereid, maar in de MR komt het, natuurlijk,
ook ter informatie langs.
We hebben ook gesproken over wat er in de Gemeenschappelijke MR van Wonderwijs besproken is.
Wonderwijs is de scholenstichting waar ook SamSam deel van uitmaakt.
Naast het nodige beleid (aanpassingen aan de gebouwen, privacy beleid, personeelsbeleid) gaat het ook
regelmatig over geld. Bijvoorbeeld dat een deel van de NPO gelden (https://www.nponderwijs.nl ) bij
Wonderwijs ‘achterblijven’ en niet door SamSam uitgegeven kunnen worden. Wonderwijs heeft het geluk dat er
een zeer ruime reserve is. Voor de geïnteresseerden, de jaarverslagen de begroting zijn hier te vinden:
https://www.wonderwijs.nl/Over-ons/Over-Wonderwijs De reserve is groter dan nodig en dat is geld dat
bedoeld is voor goed onderwijs aan onze kinderen. De GMR is daarom met de bestuurder van Wonderwijs in
gesprek hoe we op een verantwoorde wijze een deel van de reserves kunnen inzetten voor
kwaliteitsverbetering; makkelijker gezegd dan gedaan. Een logische gedachte is kleinere klassen, maar extra
leerkrachten zijn niet zomaar te vinden én op scholen is vaak geen ruimte voor extra klassen.

Verkiezingen van de leerlingenraad

Deze week zijn de leerlingen van de leerlingenraad langs de groepen 6 t/m 7 geweest om te informeren over de
leerlingenraad. Iedere leerling kan zich verkiesbaar stellen. Op een A4 beschrijven leerlingen wat ze belangrijk
vinden voor de ontwikkeling van SamSam en waar ze zich voor in willen zetten, dit gebeurt anoniem. Over twee
weken wordt er in iedere groep een kandidaat gekozen.

Privacy voorkeuren

Via dit bericht vragen wij u uw aandacht voor uw privacy-voorkeuren.
SamSam doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. We vinden het
belangrijk om zorgzaam om te gaan met het gebruik van beeldmateriaal (bijvoorbeeld voor de Parro-app,
nieuwbrief, website etc.). Voor school is het ook van belang om te weten of gegevens van uw kind gebruikt
mogen worden voor cohortenonderzoeken. Een cohortonderzoek is een onderzoeksmethode waarin de
onderzoekers kijken naar factoren in een bepaalde periode in de toekomst of in het verleden.
Onderzoekspartijen kunnen het CBS of universiteiten zijn.
Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt en dit wettelijk verplicht
is, heeft Parro een manier gevonden om dit heel makkelijk, veilig en met een vermindering van administratiedruk
op te lossen. Alles staat in één keer op de juiste plek in ons systeem (ParnasSys).

Hoe werkt het?
Wij hebben toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Jullie kunnen deze doorgeven via de Parro app.
Dit kunnen jullie doen via de volgende stappen:
Ga naar het vierde tabblad Instellingen.
Tik op Privacy-voorkeuren.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind.
Adres gegevens en noodnummers
Het is gebleken dat niet alle adressen, mailadressen, telefoonnummers en of noodnummer juist zijn. Het kan
natuurlijk zijn dat er in de afgelopen periode wat wijzigingen zijn geweest. Wij willen u vragen om in het
ouderportaal, uw gegevens te controleren en aan te geven in het portaal als er iets gewijzigd moet worden. Bij
het noodnummer vragen wij iemand te noteren die in geval van nood of bij het niet bereiken van ouders, gebeld
kan worden.
U kunt aangeven met ja of nee wat uw privacy-voorkeuren zijn.
Het is goed om zo nu en dan de privacy-voorkeuren te checken.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Onze LIO stagiaires Brechje en Fleur stellen zich graag aan u voor
Hallo allemaal,
Ik ben Brechje Wanders (21 jaar) en woon in het mooie dorpje Oosterhout!
Ik heb zelf als kind mijn basisschooltijd op SamSam door mogen brengen.
Toen nog als leerling, maar nu als juf! Ik zit momenteel in mijn laatste jaar
van de PABO op de HAN in Nijmegen. Ik ben blij dat ik mijn laatste jaartje
mijn LIO-stage mag lopen bij Susanne en de kinderen in groep Groen! De
kinderen zullen mij gaan zien op de maandag en dinsdag. In mijn vrije tijd
vier ik graag feestjes, ben ik actief bij de organisatie van het jaarlijkse
Jejokamp, bak ik broodjes op de broodafdeling en ben ik een paar keer per
week te zien op het voetbalveld bij OSC! Nu weten jullie als het goed is wat
meer over mij! Mochten er nog andere vragen zijn dan mogen die gerust
aan mij gesteld worden :).
Hoi, op deze manier wil ik mij graag voorstellen aan jullie:
Mijn naam is Fleur Klootwijk, ik ben 21 jaar oud. Ik ben PABO-student op
de HAN in Arnhem. Momenteel zit ik in mijn vierde en laatste jaar van de
opleiding. Bij het vierde jaar hoort een afstudeerstage, deze mag ik dit jaar
op SamSam in groep 3a lopen. Naast mijn opleiding ben ik een fanatieke
hockeyer. Ik ben lid bij HCM Arnhem. Op mijn club ben ik erg actief, ik zit in
meerdere commissies en organiseer graag activiteiten voor de jeugd.
De eerste weken op SamSam zijn mij erg goed bevallen en ik kijk uit naar
de tijd die nog komen gaat! Op maandag en dinsdag ben ik op SamSam te
vinden, dus wellicht tot ziens!

BOUW tutorlezen
Na al die maanden waarin we geen klassen mochten mengen, konden we nu na de herfstvakantie eindelijk weer
starten met BOUW tutorlezen! En wat was het leuk!
Kinderen uit groep 6 en 7 met een goed leesniveau, begeleiden twee keer per week 1 op 1, een kind uit groep
4 met het leesinterventieprogramma BOUW.
Eerst kregen de tutoren maandagochtend een uitgebreide instructie: Wat is BOUW, hoe ziet het programma er
uit en vooral: hoe moet je de klanken ook alweer benoemen?
Elke maandag- en donderdagmiddag om 13.15 uur, gaan de BOUW kinderen uit groep 4 nu een half uurtje op
een rustig plekje met hun tutoren mee om samen te lezen. Juf Chantal en juf Esther lopen rond om de groepjes
te helpen en ook de BOUW- toetsen zullen afgenomen worden door een leerkracht.
De eerste effecten zien we al op school: niet alleen is iedereen zeer enthousiast, ze herkennen elkaar op het
schoolplein en zwaaien naar elkaar in de gang!
Het bevordert dus niet alleen het leesniveau, maar ook de sfeer op school. Heel fijn om te zien!

Herfstuitje
Afgelopen woensdag zijn alle kinderen van groep 1/2 naar het bos geweest.
De kinderen hebben een Kabouterpad gelopen.
Hierbij willen we de ouders die gereden hebben hartelijk bedanken!
Zonder uw hulp was dit uitje niet mogelijk geweest.

Boswachter Ido in groep 5/6
Ido had heel veel opgezette dieren meegenomen die de kinderen ook echt mochten aaien. Ido vertelde over zijn
werk als boswachter en alle dingen die hij in het bos bij moet houden, moet weten en regelen. De kinderen zaten
vol vragen maar hebben ook een uur ademloos geluisterd. Wat is boswachter zijn toch een prachtig beroep!

Voorleeswedstrijd in groep 5
De deelnemers zijn Siem, Joah, Daan, Olivier, Isabel, Roza, Yfke en nog meer, die vindt je ook in het verhaal. Wij
vinden de kinderen heel mooi lezen. Olivier leest tot nu toe het mooiste, vinden wij. Maar de rest is ook mooi.
Het is een kop aan kop race. Ook Ruby leest heel mooi. We hebben een kieslijst. Iedereen vult die in en de juf
gaat turven. En Feline doet ook mee. Het is best spannend. En Blonde doet mee. De winnaar van de klas gaat
naar De Schakel. Het is nog steeds spannend….
Van Jasmijn, Jonas en Jade

Zorg om ouderen
Gijs en Fabian zijn op bezoek geweest bij mevrouw Miedema. Ze maakten zich zorgen dat ze haar niet zo vaak
meer zagen lopen.
Fabian van Kampen en Gijs Riekert gingen op bezoek bij mevrouw Miedema, omdat ze nieuwsgierig waren hoe
het gaat met haar omdat ze haar niet zoveel meer zagen wandelen.
Mevrouw Miedema vond het heel leuk en Gijs en Fabian mochten haar interviewen.
Hoe gaat het met U? We zien u niet zo vaak wandelen meer.
Het gaat weer iets beter… Ik ben ziek geweest en doe het wat rustig aan. Eerst wandelde ik elke dag 5 kilometer,
maar dat red ik nu niet meer. Ik vind het lastig dat de dijk is afgesloten, want dan kan ik niet steeds een ander
rondje maken. Ik ben veel buiten.
Heeft u een auto?
Ja ik rijd nog steeds auto. Gelukkig wel, het is wat lastig anders in dit dorp zonder slager en bakker.
Hoe ging het met u in Corona tijd?
Het ging best goed. Ik doe voorzichtig en ga niet naar drukke plaatsen.
Hoe jong bent u?
Ik ben 85 jaar oud. Ik wil graag 90 jaar worden, maar alleen als ik gezond blijf. Ik heb 2 kinderen en 2
kleinkinderen. Ze wonen niet in de buurt. Mijn kleindochter studeert zelfs in Engeland. Ze komen af en toe bij mij
logeren. En in mei ben ik jarig en dan komt de hele familie langs. Ik vier geen Sinterklaas meer, want de
kleinkinderen zijn nu te oud geworden.
Waar houdt u van?
Ik hou erg van de natuur. Bloemen in felle kleuren vind ik heel mooi. Ook vind ik het leuk dat er steeds poezen in
de tuin wandelen. Ik had zelf ook een poes maar ik vind het lastig als ik alleen ben om ervoor te zorgen. Ik wil ook
graag wel eens weg.
Er zitten ook veel vogels. De Vlaamse Gaai vind ik het allermooist. Verder hou ik erg van breien en puzzelen.
Ik heb een hekel aan op vakantie gaan en ik hou niet van muizen en vissen. Mijn man ging vroeger vaak vissen
maar daar vond ik niks aan.
Ik hou niet van films maar wel veel van boeken.
Had u vroeger een baan?
Heel vroeger werkte ik in een fabriek en daarna hielp ik mijn man met administratie. Mijn man was hoofd van de
school in Oosterhout van de openbare basisschool.
Wat vindt u lekker om te eten?
Ik koop graag appels bij Ellen Veens. Verder kook ik elke avond gezond en hou ik veel van Nederlands eten. Ik
vind eigenlijk alles lekker.
Nog interessant? Ik heb geen mobiele telefoon, alleen een vaste telefoon. Jullie zeker wel? Mevrouw Miedema
moet lachen. Ze zegt dat ze het leuk vond dat wij op bezoek kwamen.
Bedankt mevrouw Miedema en wordt maar snel weer fit om ver te wandelen.
Groet Gijs en Fabian.

INGEZONDEN:

INGEZONDEN:

De volgende Tam-Tam verschijnt op:
Vrijdag, 26 november

