Sinterklaas is in het land en dat is ook te zien op
SamSam. De verkiezingen voor de leerlingenraad zijn
afgerond.
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 november: MR vergadering (19.30 – 21.30 uur)
1 december: Sinterklaasviering op SamSam

Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
De komende weken werken we met Goed gedaan!
aan het thema ‘Blij met jezelf’.
Zelfvertrouwen is belangrijk. Als een kind ervan uit
durft te gaan dat hij de taken en problemen van
alledag zélf aan kan geeft hem dat rust en ruimte om
verder te groeien.

HOERA!!!!
De komende weken vieren:
Pepijn – Cato – Leon – Danny – Eva – Ella – Jesper –
Avay – Iris – Luca Frédérique – Juup - Reza – Roy –
Floris – Sharena – Revi en Suus hun verjaardag.
Alvast gefeliciteerd allemaal!

Noteer alvast:
21 december: MR vergadering (19.30 – 21.30 uur online)
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

Verkiezingen leerlingenraad

Welkom op SamSam:

De afgelopen weken hebben de kinderen van de
groepen 6 t/m 8 zich ingezet voor de verkiezingen
van de nieuwe leerlingenraad. De leerlingen die
interesse hadden om zitting te nemen hebben kort
en bondig beschreven waarom ze een goede
kandidaat voor de leerlingenraad zouden zijn. Met
daarbij punten die ze belangrijk vinden om te
bespreken in de leerlingenraad.

Cato en Reza

Hierbij wil ik de aftredende leerlingenraad enorm
bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Het was
fijn om regelmatig samen om tafel te gaan en
diverse onderwerpen te bespreken. Zoals de regels
van het Pannaveldje, de schoonmaak van de
toiletten, een rookvrije zone, hoe worden de online
lessen ervaren, wat gaat er goed en wat kan er
beter.
De nieuwe leerlingenraad:
Bence – Hidde – Maarten – Mats – Sjors en Tijn
Reserve leerlingenraad:
Naomi – Sophie B. – Cas van B. – Amy – Noelle en
Sep

Samen de schouders eronder
Er wordt in deze tijd veel van ons allen gevraagd.
Verschillende collega’s van SamSam die parttime werken
komen iedere week extra om een groep te draaien,
onderwijsassistenten staan voor de klas, collega’s met
ambulante taken, zoals bouwcoördinatoren en intern
begeleiders staan regelmatig voor de groep. Op SamSam
vinden we het belangrijk dat het onderwijs aan onze kinderen
door kan gaan. We doen er samen alles aan om dit ook te
bewerkstelligen.
Ik ben trots op mijn team!
Op SamSam hebben we tot nu toe nog geen groepen naar
huis hoeven sturen. En dit terwijl de invalpool leeg is, er zijn
nauwelijks vervangers beschikbaar. Door de enorme
flexibiliteit en daadkracht van alle medewerkers op SamSam is
het tot nu toe gelukt om de groepen te blijven bezetten.

Sint op SamSam
Afgelopen week mochten alle kinderen hun schoen zetten op SamSam. Sint en Piet zijn langs geweest en hebben
alle schoenen voor groot en klein gevuld.
De school is prachtig versierd, met dank aan alle ouders die hierbij een steentje hebben bijgedragen. Niet alleen
de ouders, maar ook de kinderen hebben veel geknutseld om de school gezellig te maken. Hierbij een impressie
ervan.

INGEZONDEN:

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

