Een herhaalde oproep voor de vrijwillige
ouderbijdrage.
Juf Marloes heeft een zoon: Thijn is geboren.
Een bericht vanuit de MR.
Binnenkort ontvangen alle kinderen hun rapport.
Verschillende berichten uit diverse groepen.
En: Over enkele weken barst het carnavalsfeest
weer los in Ut Kiepehok (= SamSam).
In deze Tam-Tam leest u over deze
onderwerpen en nog meer.
Ik wens u veel leesplezier!
Mede namens het team, Valentien Milder

Agenda:
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
24 februari: Eerste rapport voor groep 2 t/m 8
25 februari: Carnaval op SamSam
28 februari t/m 4 maart: Voorjaarsvakantie
In de week van 7 maart: Hoofdluiscontrole o.v.b.
7 t/m 11 maart: Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
De komende weken werken we met Goed gedaan!
aan het thema “Allemaal anders”.
Om rekening te kunnen houden met een ander, moet
een kind begrijpen wat er in die ander omgaat. (Wat
denkt, voelt en wil hij?) Kinderen kunnen dat vaak nog
niet goed inschatten. Hun inlevingsvermogen moet
nog groeien. Help daarbij!

HOERA!!!!
De komende weken vieren:
Robin – Sepp – Odai – Koen - Ties – Tim – Divano –
Hila – Kamiel – Ruud – Aukje – Rick – Masa – Suze –
Nina – Jesse – Vigo – Siem – Iva – Ziva – Aida – Simon
– Sarah – Fleur - Lotte en Thomas hun verjaardag
Alvast gefeliciteerd allemaal!

Noteer alvast:
17 maart: SamSamviering voor de kinderen 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.
30 maart: Nationaal theoretisch verkeersexamen
groep 7

Herhaalde oproep betaling vrijwillige
ouderbijdrage
In september van dit schooljaar heeft u een mail
ontvangen met in de bijlage een nota (brief) met
het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te
betalen. Veel ouders hebben de bijdrage reeds
betaald, hartelijk dank daarvoor!
Voor degenen die dit vergeten zijn het verzoek om
alsnog te betalen. Via de Parro app ontvangt u
nogmaals de brief met de nota over de vrijwillige
ouderbijdrage.
Uw bijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor
geen of heel summier gelden beschikbaar worden
gesteld door de rijksoverheid, maar die sfeer - en
kwaliteitsverhoging zijn voor de kinderen op
SamSam.
Namens de kinderen, het team en de
oudervereniging van SamSam zien we uw
ouderbijdrage graag tegemoet.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Uw ouderbijdrage is ook dit schooljaar vastgesteld
op € 35,00 per kind (start uw kind ná 1 januari 2022
op school dan is de bijdrage € 17,50)
Wij ontvangen dit bedrag graag op ons
bankrekeningnummer:
NL22INGB0004973978
t.n.v. OUDERVERENIGING SAMSAM
Graag bij de betaling de naam en de groep van uw
kind(eren) vermelden.
Graag ook aangeven bij de betaling dat het om het
jaar 2021/2022 gaat. Dank u wel.
Mocht u door omstandigheden een regeling willen
treffen om de ouderbijdrage te voldoen, neem dan
tijdig contact op door een e-mail te sturen naar
kas@ovsamsam.nl
Voor vragen over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u
mailen naar: kas@ovsamsam.nl
Vriendelijke groeten mede namens het team en de
oudervereniging van SamSam

Welkom op SamSam:
Koen, Kamiel,
Sarah en Lotte

Twee jongens geboren

Sonny is geboren
Bij juf Jenny (onze muziekjuf)
en Guus is een zoon
geboren: Sonny!
Wij wensen juf Jenny en
Guus heel veel plezier en
geluk samen met Sonny.

Thijn is geboren
Bij juf Marloes en
Martin is een zoon
geboren:
Thijn!
Wij wensen Marloes
en Martin heel veel
plezier en geluk
samen met Thijn.

Vanuit de MR

De MR heeft de eerste vergadering van het nieuwe jaar gehad, er wordt nog altijd online via video vergaderd.
De laatste vergadering zijn de wat meer dagelijkse gang van zaken besproken zoals het opknappen van het
schoolplein en het aanvullen van schors. Er is ook vooruitgekeken naar komend schooljaar hoe de verdeling van
de groepen er uit zou kunnen zien. Wat zijn wensen en mogelijkheden hierin?
Er zijn flink wat onderwerpen waar een school verplicht beleid voor moet hebben. Dat beleid wordt voor advies
of soms instemming voorgelegd aan de MR. Dit keer zijn er 3 van dergelijke onderwerpen behandeld. We
hebben gesproken over het ondersteuningsplan, daarin staat hoe SamSam, samen met andere partijen, omgaat
met leerlingen die aanvullende ondersteuning nodig hebben. Het plan ziet er goed uit, en de MR had geen
bijzondere opmerkingen. Voor het dyslexieprotocol dat we ook besproken hebben geldt hetzelfde. Dat stuk
wordt onderdeel van een protocol voor vroegtijdig signaleren, waar nu aan gewerkt wordt. Als laatste hebben
we het protocol medicijngebruik besproken. Leerkrachten zijn niet medisch geschoold maar het gebeurt steeds
meer dat er medische handelingen gevraagd worden (toedienen van medicatie, of beschikbaarheid van een epipen i.v.m. een allergie). Het is belangrijk om goed vast te leggen hoe de verantwoordelijkheid tussen school,
ouders en leerling verdeeld is en wat wel en niet kan op school. Ook dit is een duidelijk stuk.

Rapport nieuwe stijl
Op de donderdag 24 februari krijgen de kinderen
hun eerste rapport mee naar huis. We werken dit
schooljaar met een nieuw rapport. De leerkrachten
van SamSam hebben het oude rapport onder de
loep genomen en aanpassingen gedaan in de
beoordelingscriteria en wijze van beoordeling.
Hierbij hebben we geprobeerd het rapport wat
meer naar het kind toe te schrijven en een wat
meer ontwikkelingsgericht karakter te geven. In
het team zullen we dit eerste rapport evalueren.
Uiteraard zijn we ook benieuwd naar uw indruk
van het nieuwe rapport. Mogelijk zullen er in de
toekomst op basis hiervan nog kleine aanpassingen
worden gedaan in de beoordelingscriteria of wijze
van beoordelen.

Nog even en het Carnavalsfeest barst weer los!
Carnaval op Ut Kiepehok
Dit jaar willen we met alle kinderen van SamSam een echte
carnavalsoptocht houden, waar ook ouders en dorpsbewoners
naar kunnen komen kijken. De kinderen van de groepen 1
mogen deze keer in verband met de carnavalsviering ook op
vrijdagochtend naar SamSam komen.
De optocht vindt plaats op vrijdag 25 februari en start om
11.11 uur vanaf het Honsvoetplein. De kinderen lopen met
hun groep een ronde via de Zandstraat, de Dorpsstraat en de
Pastoor Savenijelaan en eindigen iets voor 12.00 uur weer op
het schoolplein (zie afbeelding). Om 12.00 uur start de vakantie
voor de kinderen in de onderbouw.

Uiteraard zal onze jeugdprins Sep The King of Carnaval
samen met zijn hofdames Inge en Suze van de partij zijn.
U wordt uitgenodigd om langs de kant te gaan staan.

Alle kinderen van school mogen ‘s ochtends al verkleed naar school komen.Wij verzoeken u uw kinderen geen
confetti, spuitbussen of wapens mee te geven. De kinderen lopen ‘s ochtends naar binnen zoals op een normale
schooldag. Deze dag doen zij dat uiteraard onder begeleiding van carnavalsmuziek op het plein. Prins Sep The
King of Carnaval zal samen met zijn hofdames Inge en Suze op het podium staan om iedereen welkom te heten.
Hij krijgt dan van Valentien van tevoren de sleutel van SamSam (omgedoopt tot Ut Kiepehok)

Voor de kinderen van de bovenbouw wordt er in de middag ook
nog een ‘pronkzitting’ georganiseerd waarbij de klassen in het
tussendoortje om de beurt een optreden mogen verzorgen.
Dit wordt dan gestreamd via teams naar de andere groepen.
Z.D.H. Prins “Niels uut ‘t Muppetsnest en zijn hofdames
Yvette en Jolien zijn uitgenodigd om deze optredens live bij
te wonen.

Julius Caesar of Keizer Augustus?
In groep 7 wordt de tijd van de Grieken en Romeinen besproken. In het thema "Het Romeinse rijk" uit de
methode voor wereldoriëntatie, leren de kinderen de Romeinen nog beter kennen. Een Romeinse stad van
markt tot badhuis wordt verkend. De kinderen komen erachter wie in de tijd van de Romeinen de vieze en zware
klussen deden. Er wordt gelezen over gladiatoren en keizers. En er wordt kennis gemaakt met de Romeinse
goden. Natuurlijk wordt er ook een creatieve opdracht gekoppeld aan het thema, met als resultaat prachtige
kleiwerkstukken.

Thema: Op weg
In groep 4 werken we vanuit
Meander (methode wereld
oriëntatie) aan het thema op
weg. De plattegrond van
Oosterhout wordt goed
bekeken. Kun je de school, de
kerk, de dijk, het park of je eigen
huis vinden?

We hebben de ei geleerd
Wat ruikt het lekker in de onderbouw van SamSam! De kinderen in groep 3 hebben
niet alleen de letter EI geleerd, maar ook een eitje zelf gebakken. Eerst wordt het
recept gelezen, daarna: Bakken maar!
En uit betrouwbare bron kan ik jullie verklappen dat het gebakken eitje heerlijk
heeft gesmaakt

Samen de winter door
In de winter wordt er goed voor de vogels gezorgd. In groep 3 hebben de
kinderen een vogelvoederhuisje gemaakt.
Nora leest haar zelfgeschreven verhaal voor aan de klas over de winter.

Een flatgebouw op het schoolplein van SamSam?
De gemeente Overbetuwe laat weten aan groep 8 dat er een flatgebouw zal worden gebouwd op het
schoolplein van SamSam ( ). Groep 8 is het hier niet helemaal mee eens. De kinderen hebben een ingezonden
brief naar de krant gestuurd. Onze leerlingen van groep 8 hebben bij de krant kenbaar gemaakt wat de diverse
meningen hierover zijn, er zijn namelijk ook voordelen aan zo’n flatgebouw op ons plein. In de brief geven de
kinderen hun mening en onderbouwen deze mening. Wat vindt u ervan?

INGEZONDEN:
HackShield
Graag willen we de online weerbaarheid van onze kinderen spelenderwijs vergroten. Dat willen we doen met
HackShield. HackShield is een Cybersecurity-game voor kinderen tussen 8 - 12 jaar oud. Zij worden in het spel
opgeleid tot Cyber Agents.
Deze Cyber Agents leren niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving (o.a. ouders, opa's en oma's, broertjes en
zusjes, vrienden en klasgenoten) te beschermen tegen online criminaliteit.
Wedstrijd tussen kinderen uit twee gemeenten
In samenwerking met HackShield en de politie organiseren gemeente Overbetuwe en gemeente Lingewaard een
spannende wedstrijd (Battle) voor kinderen van 8 -12 jaar uit onze gemeenten.
We willen graag zoveel mogelijk kinderen opleiden tot Cyber Agents! Hoe meer kinderen uit een gemeente
meedoen, hoe groter de kans dat dat team wint.

Huldiging
Aan het eind van de Battle wordt de top 3 van beste spelers uit elke gemeente feestelijk gehuldigd door de
burgemeesters. De klasgenoten van de prijswinnaars zijn ook welkom, want ter plekke kan er een spannende
Hackshield Quest gespeeld worden!

Wanneer?
De Battle start op 7 februari en duurt tot 21 maart 2022. De huldiging vindt plaats op woensdagmiddag 30 maart
op kasteel de Kinkelenburg in Bemmel.
Wilt u meer informatie?
Op www.joinhackshield.nl vindt u meer informatie over HackShield.
Heeft u vragen over de Battle, dan kunt u contact opnemen met:
voor Overbetuwe: Jeffrey de Ruiter, j.deruiter@overbetuwe.nl (06-58081670) of Wilma van Dinter,
w.vandinter@overbetuwe.nl (06-58081612)
voor Lingewaard: Suzanne Smeets (s.smeets@lingewaard.nl) (06-22372045)
Wij hopen op een grote deelname
en een spannende Battle!

Met vriendelijke groet,
Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos en kinderburgemeester Eva Gül gemeente Overbetuwe
Burgemeester Nelly Kalfs en kinderburgemeester Merel Hillen gemeente Lingewaard

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

