Met plezier en trots kijken we samen terug op een
prachtig carnavalsfeest op SamSam. De
schoolvakanties van 22-23 zijn bekend, een
vragenlijst over ouderbetrokkenheid en privacy
voorkeuren.
In deze Tam-Tam leest u over deze
onderwerpen en nog meer.
Ik wens u veel leesplezier!
Mede namens het team, Valentien Milder

Agenda:
19 maart: Landelijke opschoondag
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
Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
De komende weken werken we met Goed gedaan!
aan het thema “Kiezen”.
Het is goed als kinderen leren om zélf keuzes te
maken en daar verantwoordelijkheid voor te dragen.
Als kinderen groter worden, moeten zij immers steeds
nieuwe keuzes maken. Doe ik mee met die groep?
Loop ik boos weg of los ik het op? Kinderen die zélf
hebben leren nadenken over de gevolgen van
hun keuzes, kiezen dan beter!

HOERA!!!!
De komende weken vieren:
Alex – Nanouck – Manne – Mats – Fayenne – Emma –
Olaf – Yfke – Teun – Mirthe – Sanne – Koen – Oscar –
Jolieke - Mera – Fien – Lizzy – Nina – Yara – Fiene –
Amy – Esmee – Mels – Hidde – Floor - Luna – Zoë en
Roos hun verjaardag
Alvast gefeliciteerd allemaal!

Noteer alvast:
15 april: Goede vrijdag / Studiedag. Ale kinderen zijn
deze dag vrij.
17 en 18 april: Pasen
19 april: MR vergadering 19.30 uur
22 april: Koningsspelen / sportdag
25 april t/m 7 mei: Meivakantie
Week van 9 mei: Hoofdluiscontrole

Herhaalde oproep om de vragenlijst
ouderbetrokkenheid op SamSam in te vullen
Deze vragenlijst heeft u reeds via de mail ontvangen.
Mocht u de vragenlijst reeds hebben ingevuld dan
dank ik u hier alvast voor.

Welkom op SamSam:
Koen, Oscar en Mera

In de afgelopen twee jaar, tijdens de
coronapandemie, hebben we gemerkt dat het
moeilijk was om de contacten met u goed te
onderhouden, omdat de schooldeuren gesloten
bleven. Om voor de toekomst goede stappen te
kunnen zetten, willen we u een vragenlijst voorleggen
over de samenwerking met u.
Samen met u zorgen wij voor de ontwikkeling en
opvoeding van uw kind. Wij zijn benieuwd hoe u deze
samenwerking ervaart. Daarom vragen we u om
onderstaande vragen over de betrokkenheid van de
school op ouders te beantwoorden. Het traject
rondom ouderbetrokkenheid wordt geleid door Peter
de Vries. Peter heeft de vragenlijst samengesteld.
In de vragenlijst wordt er over school en Integraal
Kind Centrum (IKC) gesproken, deze vragenlijst wordt
namelijk bij alle ouders van de scholen / IKC’s van
Wonderwijs uitgezet. Om zo in beeld te krijgen hoe
de ouderbetrokkenheid binnen de scholen van
Wonderwijs wordt ervaren. Voor SamSam leest u
school (i.p.v. IKC). Het invullen van de vragenlijst is
niet anoniem. De vragenlijst vraagt niet om een
beoordeling, maar om wat u waarneemt en ervaart in
onze school. U kunt in de vragenlijst ook
verbetersuggesties kwijt.
De uitkomsten, conclusies en aanbevelingen van dit
onderzoek gebruiken we om de samenwerking met u
verder te versterken.
Via de Tam-Tam wordt u van de uitkomsten en de
vervolgstappen op de hoogte gebracht.

Schoolvakanties 2022 - 2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie*
Carnaval/voorjaar*
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
verlengde meivakantie
meivakantie*
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

22 okt t/m 30 okt
24 dec t/m 8 jan
18 feb t/m 26 feb
7-apr
10-apr
27-apr
22 april t/m 28 april
29 april t/m 7 mei
18 en 19 mei
29-mei
15 juli t/m 27 aug

Hieronder de link naar de vragenlijst voor SamSam.
* deze vakanties zijn door de overheid vastgesteld.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXnUE
HBATAy094Xy96T2_WXkp19N4BhRj_ZCIzbTceCvChw/v
iewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
De vragenlijst bestaat uit zeven open vragen.
Graag zien we uw reactie tegemoet om zo onze
samenwerking te kunnen versterken.
Op 25 maart wordt het formulier gesloten, daarna
kan het formulier niet meer worden ingevuld.

Knap gedaan!
Juf Susanne en juf Esther
hebben de afgelopen twee
jaar een opleiding gevolgd.
Beide hebben hun diploma
voor Specialist van het
jonge kind behaald.

Carnaval op SamSam
https://over-nederbetuwe.gemeentenieuwsonline.nl/nieuws/algemeen/143156/inoosterhout-ging-de-carnavalsoptocht-wel-door-

Privacy voorkeuren

Via dit bericht vragen wij u uw aandacht voor uw privacy-voorkeuren.
SamSam doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. We vinden het
belangrijk om zorgzaam om te gaan met het gebruik van beeldmateriaal (bijvoorbeeld voor de Parro-app,
nieuwbrief, website etc.). Voor school is het ook van belang om te weten of gegevens van uw kind gebruikt
mogen worden voor cohortenonderzoeken. Een cohortonderzoek is een onderzoeksmethode waarin de
onderzoekers kijken naar factoren in een bepaalde periode in de toekomst of in het verleden.
Onderzoekspartijen kunnen het CBS of universiteiten zijn.
Omdat het prettig is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt en dit wettelijk verplicht
is, heeft Parro een manier gevonden om dit heel makkelijk, veilig en met een vermindering van administratiedruk
op te lossen. Alles staat in één keer op de juiste plek in ons systeem (ParnasSys).

Hoe werkt het?
Wij hebben toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Jullie kunnen deze doorgeven via de Parro app.
Dit kunnen jullie doen via de volgende stappen:
Ga naar het vierde tabblad Instellingen.
Tik op Privacy-voorkeuren.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind.
Adres gegevens en noodnummers
Het is gebleken dat niet alle adressen, mailadressen, telefoonnummers en of noodnummer juist zijn. Het kan
natuurlijk zijn dat er in de afgelopen periode wat wijzigingen zijn geweest. Wij willen u vragen om in het
ouderportaal, uw gegevens te controleren en aan te geven wanneer er iets gewijzigd moet worden. Bij het
noodnummer vragen wij iemand te noteren die in geval van nood of bij het niet bereiken van ouders, gebeld kan
worden.
U kunt aangeven met ja of nee wat uw privacy-voorkeuren zijn.
Het is goed om zo nu en dan de privacy-voorkeuren te checken.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Graag stel ik mijzelf voor
Ik ben Crijn Schimmel, wellicht heeft u mij al op school zien
rondlopen. Sinds 2015 ben ik komen te wonen in Nijmegen
Noord op 2 minuten fietsafstand van de school, ideaal dus! Ik
woon nog thuis en zit nu in het derde jaar van de Pabo, nog één
jaar te gaan dus voordat ik mezelf officieel basisschooldocent
mag noemen. In mijn vrije tijd ben ik heel veel bezig met
volleybal en ook hierin geef ik graag training aan kinderen en
jongeren.
Sinds het begin van dit schooljaar loop ik stage bij Samsam in
groep 4b. Dit nadat ik al twee keer eerder op deze super
gezellige school stage heb mogen lopen. De twee keer hiervoor
was ik er echter als gymdocent. De school, de sfeer, het team en
de leerlingen op deze school bevallen mij echt ontzettend en
geven mij veel motivatie om mijn opleiding als docent te
vervolgen. Ik zal nog tot eind april stage blijven lopen voordat ik
mijn studie weer elders moet vervolgen.

Bericht vanuit Afrika
Afgelopen zomer hebben Ruben en Naomi (leerlingen van SamSam)
tijdelijk SamSam verlaten, ze zijn met hun ouders vertrokken naar Afrika.
In deze nieuwsbrief kunt u meekijken wat Ruben en Naomi samen met
hun vader en moeder zoal beleven.
https://mailchi.mp/6a35e747e5d8/nieuwsbrief

INGEZONDEN:

Jejo
Jejo organiseert een jeugdkamp waarbij alle kinderen van groep 5 t/m 8 van harte welkom zijn.
Jejokamp.
Het kamp dat al meer dan 40 jaar georganiseerd wordt door en voor de jeugd uit Oosterhout en omstreken. Een
week die bestaat uit spellen in en om de kampeerboerderij, een bonteavond en uitjes naar het dorp, het
zwembad en de bowlingbaan. Kortom: een week bomvol plezier met leeftijdsgenoten uit de buurt. Dit jaar vindt
Jejokamp plaats van 14 t/m 20 augustus 2022. Die week zullen wij in een leuke grote kampeerboerderij in Ermelo
verblijven, waar de kinderen samen eten, slapen, spellen doen en feest zullen vieren. Het kamp is gericht op
kinderen van 8 t/m 15 jaar en zijj kunnen zich vanaf 1 januari (om 18:00) aanmelden voor Jejokamp via de
website.
Meer informatie hierover vindt u op deze website: https://www.jejokamp.nl

De volgende Tam-Tam verschijnt op:
Vrijdag, 1 april 2022

