Vandaag is het 1 april,
dat was op SamSam wel te merken.
Binnenkort komt de schoolfotograaf.
Een brief aan de minister-president.
Juf Mirre gaat met verlof.
Koningsspelen op 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:
11 april: Leerlingenraad
15 april: Goede vrijdag / Studiedag. Alle kinderen zijn
deze dag vrij.
17 en 18 april: Pasen
19 april: Schoolfotograaf
19 april: MR vergadering 19.30 uur
22 april: Koningsspelen / sportdag
Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
Noteer alvast:
De komende weken werken we met Goed gedaan!
aan het thema “Jezelf de baas”.
Kinderen moeten leren zélf verstandige beslissingen
te nemen. Zelf nadenken over wat er nu moet
gebeuren en hoe dat moet. Zelf stilstaan bij de
gevolgen van eventuele acties en gedrag. Zelf
impulsen en emoties proberen te beheersen. Zo
worden kinderen ‘zichzelf de baas’ en daardoor
zelfstandig.

HOERA!!!!
De komende weken vieren:
Adam - Sep – Oscar – Marle – Kay – Daantje – Jonas –
Roos - Guus - Lieke – Teun – Viggo – Fleur – Ruud –
Jeppe – Ehmen – Vesper – Laura – Fenna – Suus –
Jasper en Demi hun verjaardag
Alvast gefeliciteerd allemaal!

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
24 mei: MR vergadering 19.30 uur
26 en 27 mei: Hemelvaart, alle kinderen vrij

Schoolfotograaf
Dinsdag 19 april (na Pasen) komt de schoolfotograaf
op SamSam. Er wordt een groepsfoto gemaakt en
een individuele foto. In de middag kunnen broertjes
en zusjes (die naar SamSam gaan) samen op de foto.

Welkom op SamSam:
Sep, Daantje en Ruud

Brief aan de minister president
Zoals velen weten is er oorlog in Oekraïne, daarom
had ik meteen een brief gestuurd naar de ministerpresident. En ik heb een brief teruggekregen, daarin
staat: ´Beste Siem. Dank voor je brief van Rusland op
Oekraïne. Ik begrijp dat je bezorgd bent over de
mensen in Oekraïne. Het kabinet is dat ook. Daarom
helpt Nederland Oekraïne op verschillende
manieren. Wij sturen bijvoorbeeld militaire
goederen. Maar ook andere goederen zoals
voertuigen, gevechtsrantsoenen, slaapzakken,
laptops en beschermende kleding. En om Oekraïense
bevolking te ondersteunen, geeft Nederland ook
medicijnen, medische hulpgoederen en-apparatuur
aan Oekraïne. Nogmaals dank voor je brief. Het is
goed om te merken dat ook kinderen meedenken
over mensen in andere landen die hulp nodig
hebben. Met vriendelijke groet, namens de ministerpresident´.
Ik hoop dat dit ook anderen mensen inspireert om
Oekraïne te helpen en ondersteunen.
Bedankt voor het lezen
Siem Jansen, 10 jaar, SamSam, groep7b

Juf Mirre met zwangerschapsverlof
Vandaag gaat juf Mirre met verlof. We zullen juf
Mirre missen op school. We wensen haar nog
een paar relaxte weken.

Leerlingenraad
Op maandag 21 maart is de leerlingenraad bijeen geweest.
Door de maatregelen rondom corona konden we nog niet
eerder bijeenkomen. Er staan diverse thema’s op de
agenda, waaronder het klimaat, duurzaamheid, het
lesprogramma, omgaan met elkaar, regels en afspraken
tijdens het buitenspelen, groene omgeving en helpen bij de
kleuters.
Voldoende thema’s om snel weer in gesprek te gaan.

1 april
Op SamSam houden we wel van een lolletje. Er is een waarschuwing uitgegaan dat het licht van de digiborden
zeer fel zouden kunnen zijn de eerste dagen vanwege groot onderhoud aan de borden. Diverse kinderen hadden
vandaag een zonnebril en de juffen en meesters natuurlijk ook. Wij willen onze ogen natuurlijk beschermen.
Kinderen hebben ook humor hoor! Dit bord vonden de leerkrachten vanochtend op de buitendeur: GESLOTEN!
De leerlingen van groep 8 houden ook van een lolletje. Ze zijn vanochtend van klas gewisseld. Hadden meester
Gijs en juf Fieke dit door? De rekentoets werd gewoon gemaakt. Net doen of er niets aan de hand is.

De Romeinse tijd
Vandaag heeft groep 5 een bezoek gebracht aan de Romeinse tempel in Elst. Via een smal stenen trap daalden
we af onder de kerkvloer. En daar zagen we de vloer en de muren van de Romeinse tempel, zo'n 2000 jaar oud.
Grappig was dat de muren die de Romeinen gebouwd hadden er nog steviger en beter uitzagen dan die van de
tempel die in de Middeleeuwen gebouwd is. De kinderen hebben veel opdrachten gedaan en goed geluisterd
naar de gidsen van de kerk. Ze vonden het erg leuk en hebben veel geleerd. In de zomer zijn er gezinsdagen
waarop je zelf archeoloog kunt zijn. Een aantal kinderen had daar al veel zin in. Kortom, een zeer geslaagd uitje.
Dank aan alle ouders die ons hebben gebracht.

INGEZONDEN:

De volgende Tam-Tam verschijnt op:
Vrijdag, 22 april 2022

