Vandaag hebben alle kinderen genoten van
fantastische Koningsspelen!
De kinderen van de groepen 8 hebben afgelopen
week de eindtoets gemaakt.
Komt u ook naar het koffiemoment?
Een kijkje in groep 5.
In deze Tam-Tam leest u over deze
onderwerpen en nog meer.
Ik wens u veel leesplezier!
Mede namens het team, Valentien Milder

Agenda:
25 april t/m 7 mei: Meivakantie
Week van 9 mei: Hoofdluiscontrole
12 mei: OV vergadering 19.30 uur
20 mei: Koffiemoment 8.30 uur
Noteer alvast:
Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
De komende weken werken we met Goed gedaan!
aan het thema “Eerlijk waar”.
Ook al weten kinderen dat je eerlijk moet zijn, toch
zijn ze dat niet altijd. Een smoesje vertellen is soms
erg gemakkelijk en een keer opscheppen kan heel leuk
zijn. Maar kinderen kunnen natuurlijk ook echt jokken
uit schaamte of angst voor boosheid en straf of tevens
uit protest: omdat ze het niet eens zijn met de
gestelde regels of er gewoon niet aan kúnnen
voldoen.

HOERA!!!!
De komende weken vieren:
Timo – Sven – Scott – Sanna – Job – Mabel – Sam –
Milan – Siem – Niels – Lena – Ise – Liz – Mira – Iris –
Roza – Sophie – Floris – Iduna – Noramay – Linde –
Kyara – Rosalyn en Sameer hun verjaardag
Alvast gefeliciteerd allemaal!

24 mei: MR vergadering 19.30 uur
26 en 27 mei: Hemelvaart, alle kinderen vrij
1 juni: SamSamviering (rooster volgt nog)
6 juni: Tweede Pinksterdag
8 t/m 10 juni: Kamp groepen 8
13 juni: Studiedag voor groep 1 t/m 4. Groep 1 t/m 4
is vrij, groep 5 t/m 8 gewoon naar school.
14 juni: Leerlingenraad
14 t/m 17 juni: Wandelvierdaagse Nijmegen Noord
20 juni: Inloopochtend van 8.15 tot 8.30 uur
21 juni: MR vergadering 19.30 uur
30 juni: Tweede rapport mee naar huis

Schooljaar 2022 - 2023
Momenteel blikken we samen met het bestuur, de
MR en het team vooruit op het komende schooljaar.
Het leerlingenaantal op SamSam groeit. We zijn blij
met het feit dat we door het toenemende aantal
leerlingen en de inzet van de gelden van het
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in augustus
kunnen starten met 16 groepen op SamSam.

Uitnodiging Koffiemoment;
Thema evaluatie van het rapport
Sinds dit schooljaar is het rapport voor de kinderen
van groep 2 t/m 8 inhoudelijk veranderd. Het rapport
voor groep 1 is in ontwikkeling. We nodigen u graag
van harte uit om op vrijdag 20 mei om 8.30 uur koffie
te komen drinken. We gaan dan graag met u in
gesprek over thema’s die spelen. Tijdens dit moment
zouden we graag het “nieuwe” rapport met u willen
evalueren. Wat zijn tops en tips over het rapport?
We zien u graag op 20 mei 0m 8.30 uur in ’t
Tussendoortje. Koffie en thee staat dan klaar!

Welkom op SamSam:
Mira, Zoriana en Iris

Training bedrijfshulpverlening (BHV)
Jaarlijks worden er collega’s getraind voor de BHV.
Dit schooljaar zijn dit 13 collega’s. de eerste groep
heeft inmiddels opnieuw het certificaat behaald. Na
de meivakantie zal er een ontruimingsoefening
worden gehouden om samen te oefenen wat te
doen bij calamiteiten.

Sociale veiligheid
We vinden het belangrijk dat alle leerlingen op SamSam zich prettig kunnen voelen. We willen hier goed zicht op
houden. In leerjaar 6 t/m 8 nemen we jaarlijks een leerlingenquête af, waarmee we nagaan hoe de kinderen op
school de sociale veiligheid ervaren. De overheid stelt dit verplicht. We maken hierbij gebruik van een
gestandaardiseerd instrument dat op meerdere basisscholen in Nederland wordt gebruikt. In voorgaande
schooljaren hebben we deze leerlingenquête ook afgenomen. Hierdoor kunnen we de resultaten van
verschillende afnames met elkaar vergelijken. De respons is 93%; 102 van de 110 kinderen heeft in leerjaar 6 t/m
8 meegedaan. De totaalscore komt dit schooljaar uit op 8,0. Dit is vergelijkbaar met voorgaande schooljaren
waarin SamSam een 8,1 (schooljaar 2020-2021) en een 8,0 (schooljaar 2018-2019) scoorde. In schooljaar 20192020 is de enquête vanwege de pandemie rondom Covid-19 niet afgenomen. De tevredenheid onder de
leerlingen over de sociale veiligheid is al jaren hoog en dat is fijn. De uitslag van deze enquête is voor ons
wederom een bevestiging dat we als school goed bezig zijn op dit vlak en dat kinderen zich over het algemeen
prettig voelen. Sociale veiligheid is ons inziens de belangrijkste voorwaarde om tot leren te komen. De uitslag
van de leerlingenquête is ook te vinden op scholenopdekaart (een landelijke vergelijkingswebsite voor scholen).

Eindtoets groepen 8
De IEP Eindtoets zit erop! De groepen 8A en 8B hebben twee ochtenden hard eraan gewerkt om de Eindtoets zo
goed mogelijk te maken. Dit betekent ook dat het afscheid nemen van de basisschool is begonnen en het einde
van de basisschooltijd steeds dichterbij komt.
Groeten van groep 8!

Vanuit groep 5

In Elst staat een kerk.
In die kerk staan romeinse muren.
En middeleeuwse muren.
Het gekke is dat de middeleeuwse muren jonger zijn maar ze zijn meer in elkaar gevallen dan de romeinse
muren.
Dat komt doordat de romeinen het beter bouwden dan de middeleeuwse mensen. Ook lag er een meisje, ze
was rijk en bijzonder. Dat kon je zien aan het graf. Ze noemen haar...het meisje van Elst.je kon een nep tempel
bouwen en een zoek opdracht doen. Wij vonden het bijzonder en mooi en aardig van de rondleiders dat ze dit
voor ons deden.
Blonde en Filou

Sportdag groep 5
We gingen voetballen ,op het springkussen, frisbien, handballen. En hokeyen was niet zo leuk, maar wij vonden
het springkussen wel heel leuk. en tautjetreken vonden wij ook niet zo leuk. Springkussen was heel leuk omdat
je een parkour moest doen en dat vonden wij leuk. Einde. 22 april LARS EN BRENT
Er waren 16 spelen. 1-2= stormbaan. 7= Quiz. 11=voetbal 5 tegen 5.
Wij vonden voetbal het leukst.
En op het laatst kreeg je een tasje van jumpsQare.
Fijne vakantie !!
Door: timo en joah.

Onder de kerk.
We gingen op een dag naar een kerk.
Als eerste op een paar banken zitten.
Toen gingen de gidsen ons dingen vertellen over de kerk.
En ze gingen ons in groepen vedelen.
Er waren drie groepen en wij zaten in groepje drie.
We gingen naar beneden met de trap en zagen oude dingen van de Romeinse tijd.
De gids bracht ons naar een Romeinse tempel.
De tempel was helemaal afgebrokkelt.
De gids bracht ons ook nog naar het meisje van Elst.
En iedereen vond het heel leuk..
Eva en Jasmijn

Koningsspelen
Vandaag vonden de koningsspelen voor de onderbouw plaats.
Deze werden dit jaar georganiseerd door Guido, Sjoerd en Lisanne
(tweedejaars studenten van het CIOS in Arnhem). De kinderen
kwamen ’s ochtends in vrolijke oranje kleuren en sportieve outfits
naar school. Ze hadden zichtbaar zin in deze dag. Op het plein
klonken de liedjes van de koningsspelen. De studenten hadden
leuke spelletjes uitgewerkt (waaronder koekhappen, een
wasestafette, lepeltje lopen, stoelendans en skippyballen) die in
en rond de school waren uitgezet. In de gymzaal stonden twee
luchtkussens opgesteld die door de oudervereniging (OV)
geregeld waren. Hier mochten de kinderen lekker stuiteren. Het
was een geslaagde ochtend, mede dankzij de goede voorbereiding
van de studenten, en de hulp en begeleiding van ouders,
studenten en leraren. Dank daarvoor!
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 namen deel aan de
gezamenlijke sportdag in Elst. Ook deze koningsspelen werden
georganiseerd door studenten van het CIOS in Arnhem). Met de
auto en de fiets gingen ze ’s ochtends naar de sportvelden toe.
Daar hebben ze allerlei verschillende spelletjes gespeeld en
hebben ze kinderen van andere scholen ontmoet. Er werd
fanatiek gespeeld en de kinderen hadden er lol in. Heel fijn dat er
zich ouders hadden aangemeld om mee te fietsen of rijden. We
danken ook alle ouders die meegeholpen hebben op de
sportvelden.

Project: Vergroen je leven
Afgelopen woensdag was het
Nationale zaaidag. We hebben
samen met senioren uit de
omgeving, Frans Spaan uit
Oosterhout, docent van de HAN en
studenten van de HAN plantjes
geplant bij de kerk en bij het
gezondheidscentrum. Alle kinderen
kregen ook nog een plantje mee om
aan iemand te geven.
Wat was het leuk en goed
georganiseerd.

INGEZONDEN:

Waaldijk afgesloten voor veilige dijkversterking
Om de werkzaamheden voor de dijkversterking uit te voeren is de Waaldijk tussen Lent en Slijk-Ewijk tot
komende winter voor alle verkeer afgesloten. Helaas blijken veel bewoners de waarschuwingsborden en
afzettingen te negeren. Hierdoor ontstaan onveilige situaties en bijna-ongelukken. Bouwcombinatie De
Betuwse Waard plaatst daarom extra hekken en camera’s en doet een dringend beroep op bezoekers om zich
aan de maatregelen te houden.
Werkzaamheden
Waterschap Rivierenland versterkt de Waaldijk tussen Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen). Dit is
onder andere nodig vanwege de klimaatverandering. De werkzaamheden vorderen gestaag. Tussen Lent en de
Grote Altena zijn bijna alle damwanden aangebracht en vanaf mei zijn er alleen nog grondwerkzaamheden.
Verder wordt de vorm van de dijk zowel binnen- als buitendijks aangepast, een deel van de bestaande
steenbekleding buitendijks vervangen en een nieuw wegdek aangebracht. De verwachting is dat deze
werkzaamheden in oktober van dit jaar klaar zijn. Dan gaat dit deel van de dijk weer open voor alle verkeer.
Volgende deel in najaar
Daarna gaat de aannemer verder met de dijk tussen de Grote Altena tot Wolferen. Vanaf oktober 2022 tot
januari 2024 is daar de dijk afgesloten vanwege de werkzaamheden.
De dijk bij Sprok (Lent) is als laatste aan de beurt.
Meer informatie
Op de projectwebsite staat informatie over onder andere de dijkclusters, en een filmpje met de verschillende
technieken om de dijk te versterken.

De volgende Tam-Tam verschijnt op:
Vrijdag, 20 mei 2022

