Wat fijn dat we na de kerstvakantie weer allemaal
weer naar school mochten. Op SamSam zijn er
helaas heel veel positieve besmettingen en zitten
veel gezinnen en groepen in thuisquarantaine. Het is
moeilijk in te schatten welke activiteiten er door
kunnen gaan.
In deze Tam-Tam leest u over deze onderwerpen en
nog meer.
Ik wens u veel leesplezier!
Mede namens het team, Valentien Milder

Agenda:
7 t/m 10 februari: Eindadviesgesprekken groep 8
8 februari: MR vergadering (19.30 – 21.30 uur online)

Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
De komende weken werken we met Goed gedaan!
aan het thema “Wat voel ik”.
Het is belangrijk dat een kind weet wanneer hij bang,
boos of verdrietig is en dit ook kan vertellen. Een kind
moet leren zeggen wat hem dwarszit (in plaats van dat
in zijn gedrag te uiten) en weten wat hij kan doen om
zich weer wat fijner te voelen.

HOERA!!!!
De komende weken vieren:
Jaroah – Filou – Pik – Benjamin – Thijmen – Almasa –
Daan - Yana – Jonas – Amy – Victor – Julia - Lou – Liz
en Vera hun verjaardag
Alvast gefeliciteerd allemaal!

Noteer alvast:
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
25 februari: Carnaval op SamSam o.v.b.
28 februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie
In de week van 7 maart: Hoofdluiscontrole
7 t/m 11 maart: Oudergesprekken groep 1 t/m 7
17 maart: SamSamviering o.v.b.
22 maart: MR & OV gezamenlijke bijeenkomst (19.30 –
21.30 uur o.v.b. online)

24 maart: Studiemiddag voor groep 1 t/m 4, kinderen
van groep 1 t/m 4 zijn deze middag vrij. Kinderen van
groep 5 t/m 8 hebben gewoon school.

Planning – jaarplanner:
In deze tijd is het moeilijk te voorspellen of geplande
activiteiten door kunnen gaan of niet.
Denk daarbij aan hoofdluiscontrole,
inloopmomenten, carnaval, SamSamviering, uitjes
enz. We hopen uiteraard van harte dat alles zoveel
mogelijk door kan gaan.
Op de jaarplanner van de website ziet u wat er
gepland staat. Wanneer een activiteit niet doorgaat
zal dit daar ook worden aangegeven.

Welkom op SamSam:
Pepijn en Suus

Hoofdluiscontrole
Zou u in deze tijd van corona uw eigen kinderen thuis
willen controleren op neten en hoofdluis?

Hoofdtelefoon
Op school wordt er regelmatig digitaal gewerkt op
een chromebook, enkele (CITO)toetsen worden ook
digitaal afgenomen. We vragen u om uw kind een
hoofdtelefoon van thuis mee te geven, zodat ieder
kind een eigen hoofdtelefoon in het laatje heeft. Dit
doen we vanuit hygiënisch oogpunt en de
kwetsbaarheid van de hoofdtelefoons, de
hoofdtelefoons gaan namelijk bij intensief gebruik
snel stuk.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om voor uw
kind(eren) een hoofdtelefoon aan te leveren, maak
dit dan kenbaar bij de leerkracht van uw kind. Er zijn
op school enkele (reserve) exemplaren.

Aan – en afmelden
van de Tussenschoolse
Opvang (TSO)

Graag tijdig aan/afmelden voor de TSO (het
overblijven). Aanmelden graag voor 8.30 uur.
Wanneer uw kind ziek is of een keer niet komt
overblijven meldt dit dan tot 8.30 uur op de
gewenste overblijfdag. U kunt uw kind dan gratis
afmelden. Een afmelding na die tijd wordt helaas in
rekening gebracht.
Contact Overblijfcoördinator: Emmy Daams
Aan/afmelden: overblijven.samsam@wonderwijs.nl

Oudervereniging (OV) vergadert online
Eerder heeft de oudervereniging een oproep
geplaatst om ook deel te nemen aan de OV.
Gisteravond hebben 20 ouders online vergaderd. Er
is onder andere besproken wat de OV zoal doet. Het
is voor SamSam heel fijn dat er ouders zijn die hun
handen uit de mouwen willen steken en mee willen
denken met de leerkrachten voor de organisatie van
diverse activiteiten. Denk daarbij o.a. aan
Sinterklaas, Kerstmis, het schoolreisje en de
sportdag.

Weer naar school
Wat waren we blij dat alle kinderen na de kerstvakantie weer gewoon naar school mochten komen! Al gauw
werd duidelijk dat er in diverse groepen besmettingen met het coronavirus waren en moesten afgelopen week
zeven groepen van SamSam in thuisquarantaine. Er zijn inmiddels ook leerkrachten positief getest. Het is stil en
leeg in de school. Momenteel houden we op SamSam met moeite alle groepen bezet, er zijn weinig tot geen
vervangers beschikbaar.
Gelukkig konden acht groepen gewoon naar school de afgelopen week. Hoewel het niet helemaal gewoon was.
Enkele kinderen uit die groepen zaten thuis omdat er een gezinslid een positieve testuitslag heeft gehad.

Drie kleutergroepen in thuisquarantaine
In de kleutergroepen is het best stil, alleen de rode groep van juf Marinke was op school. De kleutergroepen
waren net gestart met het nieuwe thema: Zo overleef ik de kou. Er is niemand op de ijsbaan, geen kind bij het
koek-en-zopietentje. Hopelijk is dit volgende week weer anders en kan er naar hartenlust weer gespeeld en
gewerkt worden. Donderdagmiddag was er een kort online momentje voor alle leerlingen van groep 1/2. Juf Ika
heeft voorgelezen uit de Kleine IJsbeer. De groep van juf Marinke heeft online ook meegeluisterd en gekeken.

Besmettingen op SamSam
In de groepen 3 t/m 5 zijn relatief minder positieve besmettingen. Hopelijk blijft zit zo. In één bovenbouwgroep
zijn afgelopen week alle kinderen positief getest. Wat een bizarre situatie. We wensen alle kinderen die in
thuisquarantaine zitten heel veel sterkte en beterschap. Hopelijk tot gauw!

De volgende Tam-Tam verschijnt op:
Vrijdag, 11 februari 2022

