Er is nieuw meubilair in groep 5 en groep 5/6 en een
schuifwand in ‘t Tussendoortje.
Een terugblik op Sinterklaas. En een feestelijk
kerstontbijt met een fijn samenzijn.
Tot slot een bericht over de Dijkverzwaring.
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 december: MR vergadering (19.30 – 21.30 uur online)
27 december t/m 7 januari: Kerstvakantie
10 t/m 14 januari: In deze week hoofdluiscontroles
11 januari: Leerlingenraad
18 januari: MR vergadering (19.30 – 21.30 uur online)
20 januari: OV vergadering o.v.b. (19.30 – 21.30 uur online)

Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
De komende weken werken we met Goed gedaan!
aan het thema “Samen spelen”.
Om prettig samen te kunnen spelen en werken is het
van belang dat kinderen zich bewust zijn van diverse
omgangsvormen en het nut daarvan begrijpen.

HOERA!!!!
De komende weken vieren:
Olaf – Mare – Mila – Jopie – Rijk – Bente – Benthe –
Manu – Britt – Vajen – Kate – Karlijn – Silke – Sep –
Lars – Kate – Theo – Noëlla – Tessa - Pepijn –
Benjamin – Pippa – Suze – Anouk – Julian - Suus – Seb
– Naomi – Lowie – Linde – Cas – Marlene – Guus en
Anastacia hun verjaardag
Alvast gefeliciteerd allemaal!

Noteer alvast:
7 t/m 10 februari: Eindadviesgesprekken groep 8
17 februari: Eerste rapport voor groep 2 t/m 8
23 februari: Studiedag voor groep 1 t/m 4, kinderen
van groep 1 t/m 4 zijn vrij – Kinderen van groep 5 t/m
8 hebben school

Schuifwand in ’t Tussendoortje
In ’t Tussendoortje hebben we onze teamkamer en
zit groep 5. Vorige maand is er een schuifbare wand
geplaatst om de ruimte te scheiden. Wanneer we de
hele ruimte willen gebruiken is de wand binnen
enkele minuten aan de kant geschoven.

Nieuw meubilair
In groep 5 en groep 5/6 hebben alle kinderen een
nieuwe tafel en stoel. Alle tafels zijn op gelijke
hoogte. Dat ziet er prachtig uit en werkt heel fijn!

Welkom op SamSam:
Jopie – Pepijn en Suus

Sint op SamSam
De Sinterklaasintocht op SamSam
was dit jaar digitaal. Het duurde
even voordat hij er was. Daar
kwam hij op de bakfiets van De
Klompjes aangefietst! De kinderen
die thuis in quarantaine zaten
konden online gewoon mee
genieten van de aankomst van
Sinterklaas en zijn Pieten op
SamSam.
Sinterklaas heeft alle kinderen
kunnen zien en spreken. Hij vond
het wederom heel fijn om op
SamSam te zijn.
We kijken terug op een heerlijke
en gezellige dag.

Geen online thuisonderwijs
Komende week is er geen online thuisonderwijs. De kinderen hebben op school wel geoefend om thuis in Teams
te gaan, wanneer het nodig is. Voor volgende week hebben de kinderen van hun leerkracht enkele activiteiten
ontvangen om thuis mee aan de slag te gaan wanneer zij daar zin in hebben. Zo starten we ontspannen de
(vervroegde) kerstvakantie. We hopen uiteraard dat we na de kerstvakantie gewoon weer op school les kunnen
geven.

Een week als architect in groep 8
De kinderen van groep 8 hebben
afgelopen week thematisch gewerkt
aan het project: Een week als
architect. Tijdens de W.O. lessen
hebben we kennis op gedaan en
nieuwe begrippen geleerd over
(duurzaam) huizen bouwen.
Iedereen heeft een brief aan de
burgemeester geschreven met een
verzoek. In groepjes hebben ze een
duurzaam huis ontworpen, een
plattegrond op schaal getekend, een
geveltekening gemaakt en natuurlijk
de maquette op schaal gemaakt.
Een veelzijdig en leerzaam project,
maar volgens de kinderen vooral erg
leuk! Na de vakantie zullen nog even
de puntjes op de i gezet worden en
worden de maquettes
gepresenteerd door de architecten.
Al met al een geslaagde laatste
schoolweek van 2021.

Kerst op SamSam
Dit schooljaar was er een vervroegd kerstonbijt. Kinderen hebben allemaal voor een eigen kerstontbijt gezorgd.
Een feestelijke en stralende outfit maakte het geheel compleet. Wat een warm, gezellig en sfeervol moment was
dat.

INGEZONDEN:

Dijkversterking Wolferen – Sprok volop in uitvoering!!
Na de start in augustus zijn er al veel werkzaamheden verricht in de omgeving van Oosterhout. De nadruk van
deze werkzaamheden lag in de directe omgeving van Park Tergouw. Op deze locatie is de buitenkant
van de dijk (rivierzijde) inmiddels al weer helemaal op orde en veilig. De oude steenbekleding is eerst
verwijderd, de bovengrond tijdelijk aan de kant gezet en daarna heeft de aanpassing van het dijkprofiel
plaatsgevonden inclusief het aanbrengen van een nieuwe steenbekleding. Deze bied de dijk een extra
bescherming tijdens de wervelingen van het rivierwater tijdens een hoogwatersituatie.
Aan de binnenzijde van de dijk op deze locatie was de ingreep van veel meer impact op de omgeving
en zeker voor de bewoners op het Park Tergouw. Eerst is de onderberm helemaal opgeschoond door
alle bomen die er stonden op te ruimen. Daarna is de start gemaakt met het aanbrengen van de stalen
damwandplanken. Tijdens deze werkzaamheden moesten de bewoners van de woningen tijdelijk elders
verblijven i.v.m. de veiligheid. Daarnaast heeft de brede omgeving de hinder ondervonden van het geluid en
trillingen die gepaard gaan met het inbrengen van de damwandplanken.
Aansluitend zijn de planken met grote stalen pennen verankerd en inmiddels is ook deze activiteit voor
een belangrijk deel uitgevoerd. Ook is de klei aangevoerd waarmee het profiel aan de binnenkant van de
dijk is verstevigd. Op dit moment zijn we volop bezig om de dijk op de nieuwe hoogte te brengen, wordt de
fundering voor de aangepaste weg in orde gemaakt en worden op het moment dat deze editie van de Tam-Tam
verschijnt de eerste tussenlagen asfalt van het nieuwe wegdek aangebracht. Dit betreft het gedeelte van de dijk
tussen de Oude Groenstraat en de Dorpsstraat. De toplaag van de nieuwe weg wordt nog niet aangebracht.
Hiermee wordt gewacht tot de overige dijkvakken ook voorzien zijn van de eerste tussenlagen en de intensieve
logistiek van het project voor dit deel van de dijk ook echt achter de rug is. Het gedeelte van de dijk dat nu van
asfalt wordt voorzien wordt juist door de nog steeds zeer intensieve transportbewegingen dan ook nog niet
opengesteld voor het lokale verkeer vanuit de dorpskern.
Vanuit Nijmegen zijn inmiddels ook de werkzaamheden van de damwanden aangeland bij de Buitenplaats
Oosterhout. Een gedeelte van de planken aan de Oostzijde van het landgoed zijn reeds geplaats en voorbij het
bosgedeelte worden de planken in het midden van de dijk geplaatst om de bosrand op deze locatie te sparen.
Bijzondere uitdaging in dit traject is het passeren van de hoogspanningsleidingen die hier over de dijk lopen.
Onder bijzondere voorwaarden wordt het ook hier toch mogelijk gemaakt om de ijzeren planken aan te brengen.

Vervolg: Dijkversterking Wolferen – Sprok volop in uitvoering!!
Planning:
in het nieuwe jaar krijgen de werkzaamheden zijn vervolg richting de hoek van de Altena. Daar ligt de eerste knip
van de eerste fase van de werkzaamheden (Cluster B en C). In januari wordt het plaatsen van de damwanden dus
voortgezet vanuit de bouwkeet op Park Tergouw door de Dorpsstraat heen en zo verder voorbij de Hoge Wei.
Een 2e stelling gaat in februari de werkzaamheden oppakken met de stalen damwanden in de omgeving van de
Dijkstraat.
Vakantie:
Vanaf vrijdag 24 december liggen de werkzaamheden tijdelijk stil. Voor het overgrote deel van het team is dat
voor 2 weken en starten we weer op maandag 10 januari 2022. Op de locatie bij de Buitenplaats worden de
werkzaamheden op 3 januari weer gestart. Dit heeft alles te maken met de logistiek over de dijk die niet mogelijk
is op het moment dat de damwandstelling hier op de dijk staat. De afweging is gemaakt om tijdens onze
vakantieperiode de uiterwaarden tijdelijk bereikbaar te maken voor de mensen uit de omgeving. Uit oogpunt van
veiligheid kunnen we de juiste voorwaarden hiervoor helaas niet goed ingericht krijgen en blijft het dijkvak ook
tijdens deze periode hermetisch afgesloten.

Het hele uitvoeringsteam van de Betuwse Waard wenst u en uw naasten
bijzonder fijne feestdagen en vooral een gezonde en veilige start van het nieuwe jaar 2022!!

