Vandaag was er een koffieochtend op SamSam.
Er komt een inloopmoment en een
doorschuifmoment.
U wordt uitgenodigd voor de SamSamviering.
En enkele ingezonden stukken.
In deze Tam-Tam leest u over deze
onderwerpen en nog meer.
Ik wens u veel leesplezier!
Mede namens het team, Valentien Milder

Agenda:
24 mei: MR vergadering 19.30 uur
26 en 27 mei: Hemelvaart, alle kinderen vrij
1 juni: SamSamviering (rooster in deze Tam-Tam)
6 juni: Tweede Pinksterdag
8 t/m 10 juni: Kamp groepen 8
Noteer alvast:

Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
De komende weken werken we met Goed gedaan!
aan het thema “Vrienden”.
Vriendschappen zijn voor een kind belangrijk, maar
kinderen maken sneller ruzie met hun vrienden dan
volwassenen. Van ruzie maken leren kinderen veel
(voor jezelf opkomen, emoties uiten), maar zij moeten
ook leren hoe je ruzies kunt voorkomen of zélf weer
goed oplost.

HOERA!!!!
De komende weken vieren:
Lars – Froukje – Sophie – Maureen – Eline – Robin –
Finn – Romy – Sam – Saar – Finn – Wouter – Sophie –
Nina – Job – Thijs – Joah – Elza – Mette – Nathan en
Lauren hun verjaardag
Alvast gefeliciteerd allemaal!

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
4 t/m 8 juli: Facultatieve gesprekken met ouders
6 juli: Feest! SamSam 20 jarig jubileum!
11 juli: Doorschuifmoment
13 juli: Afscheidsavond groepen 8
14 juli: Slotmiddag
15 juli: 12.00 uur start zomervakantie
29 augustus: Eerste schooldag

Welkom op SamSam:
Finn

Inloopochtend 20 juni
Op 20 juni is er een inloopochtend ingepland waarbij
u voor schooltijd van 08:15 tot 08:30 uur samen met
uw kind de schriften en boeken in kunt zien waarin
uw kind werkt. Daarnaast ontmoet u tijdens dit
moment de andere ouders van de groep. De
inloopochtend is niet bedoeld voor individuele
vragen over kind(eren), daarvoor kan een aparte
afspraak worden gemaakt met de leerkracht. Komt u
dan ook even binnenkijken? We zien u graag!

Koffiemoment van deze ochtend;
Thema evaluatie van het rapport
Vanochtend hebben we samen met enkele ouders
van SamSam gesproken over het vernieuwde
rapport. Ouders geven aan heel tevreden te zijn over
het vernieuwde rapport. Tops: Fijn dat het rapport
aan het kind geschreven wordt. De persoonlijke
notities worden gewaardeerd door ouders en
kinderen. Er is een mooie doorgaande lijn van 2 t/m
8. Tips: In de leeswijzer zou kunnen worden vermeld
dat de resultaten per leerjaar anders kunnen zijn,
omdat er per leerjaar andere doelen worden gesteld.
Wellicht ook in groep 3 en 4 beeldende en
constructieve activiteiten uitlichten.

Jubileum: SamSam 20 jaar!

Opening thema in de groepen 1 en 2;
Uit de kunst!
De groepen 1/2 zijn gestart met het nieuwe thema;
"Uit de kunst". Afgelopen maandag werd het thema
geopend op het schoolplein voor de kinderen. Piet
Mondriaan was hierbij aanwezig, ook kon je Vermeer
en het meisje met de Parel tegenkomen op het plein.
In de groepen praten we de komende tijd over het
museum: ook gaan we in onze speelhoek een
tentoonstelling inrichten. Er moet een balie komen
waar je een toegangsbewijs kunt kopen en we
maken kaartjes met de namen van de kunstwerken.
De kinderen denken en helpen goed mee en zijn heel
enthousiast.
We leren een plattegrond tekenen en gebruiken.
Kortom een leerzaam, informatief en kleurrijk thema
aan het eind van dit schooljaar!
Loop gerust eens binnen om te kijken naar alle
mooie kunst die er gemaakt wordt door de kleine
kunstenaars op SamSam.

SamSamviering op woensdag 1 juni
Op woensdag 1 juni is er in de ochtend een SamSamviering. Elke groep heeft drie keer per jaar een
SamSamviering. De kinderen treden dan op in Dorpshuis De Schakel. Wanneer de groep van uw kind een
SamSamviering heeft, bent u van harte welkom om te komen kijken.
Door de maatregelen rondom het coronavirus konden de SamSamvieringen niet doorgaan.
We nodigen u van harte uit om op woensdag 1 juni te komen kijken.
Alle groepen worden verdeeld in drie groepen, iedere voorstelling duurt in het totaal 40 minuten.
Hieronder een overzicht tijdens welk moment de groep van uw kind aan de beurt is.
Tijd:
8:40 uur tot 9:20 uur
9:20 uur tot 10:00 uur
10:30 uur tot 11:10 uur

Groepen:
1/2 A - 1/2 C - 4A - 5/6 - 7B
1/2B - 3A - 4B - 6 - 8A
1/2 D - 3B – 5 - 7A - 8B

Eindtoets groepen 8
In de afgelopen week hebben alle kinderen van groep 8 de uitslag ontvangen van de eindtoets.
De kinderen van SamSam hebben het goed gedaan. De individuele toetsscores en de daarmee samenhangende
doorstroomniveaus komen aardig overeen met de gegeven eindadviezen. De gemiddelde score van alle
leerlingen in leerjaar 8 ligt echter onder het landelijk gemiddelde. Vorig schooljaar scoorden we hierboven. Met
name op rekengebied scoort SamSam lager in vergelijking met het gemiddelde van alle scholen in Nederland. Dat
we op dit vakgebied wat lager zouden scoren, lag in de lijn der verwachting. We hadden eerder al geconstateerd
dat er op rekengebied in dit leerjaar sprake was van veel niveauverschil en hebben hier destijds ook actie op
ondernomen.
Hieronder een overzicht van de eindtoetsresultaten in de afgelopen schooljaren. Kinderen van SamSam stromen
uit naar diverse scholen in verschillende woonplaatsen. In de tabel hieronder kunt u zien naar welk niveau de
kinderen van groep 8A en groep 8B uitstromen dit schooljaar.

:

Doorschuifmoment
Aan het einde van het schooljaar organiseren we een doorschuifmoment, dit schooljaar is dat op
maandagochtend 11 juli. Alle leerlingen schuiven een deel van de ochtend door naar de groep waar ze volgend
schooljaar in zitten. Ook maken ze kennis met de nieuwe leerkracht. Nieuwe leerlingen die na de zomervakantie
starten, worden natuurlijk ook voor dit moment uitgenodigd. Tegen die tijd ontvangt u meer informatie over het
doorschuifmoment van de leerkracht van uw kind.

INGEZONDEN:

Kindervakantiedorp Oosterhout 2022
Beste ouders en kinderen van basisschool SamSam,
Van maandag 22 augustus t/m vrijdag 26 augustus 2022 organiseert Stichting Kindervakantiedorp Oosterhout
weer de leukste week van het jaar voor alle kinderen uit groep 1 t/m groep 8. Hier kunnen ze genieten van een
heerlijke week vol met leuke activiteiten.
Hutten bouwen, springkussens, een dagje uit, sport- en spelactiviteiten en nog veel meer!
Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar, dus geef uw kind snel op!
Voor meer informatie over de inschrijving kunt u ons volgen op Facebook en Instagram, of op onze website
kijken.
Instagram; @stichting.kindervakantiedorp
Facebook; Stichting Kindervakantiedorp
Website; https://kvd-oosterhout.nl/
Met vriendelijke groet,
Namens alle bestuursleden van Kindervakantiedorp Oosterhout 2022

INGEZONDEN:
“Omgaan met stress, angst en somberheid bij
kinderen”.
Als u daar meer over wilt weten, leest u dan
onderstaande info.

Pro Persona is door gemeente Overbetuwe
gevraagd op 14 juni een online ouderavond te
houden voor ouders/verzorgers van kinderen vanaf
8 jaar die op het PO zitten (op 21 juni doen ze het
voor het VO). Aanleiding is het aanhoudende nieuws
over de gevolgen van corona op het gebied van
mentaal welzijn voor onze jongste inwoners.
Gemeente Overbetuwe wil ouders/verzorgers graag
handvatten geven hoe zij signalen kunnen
herkennen, hun kind kunnen ondersteunen bij
klachten en de veerkracht van hun kind kunnen
versterken. De informatie over deze ouderavond is
te vinden in bijgaande flyer en op
www.overbetuwe.nl/ouderavonden.

INGEZONDEN:
Gezinnen steunen die in armoede leven
Hier kunt u er meer over lezen

Avondvierdaagse Nijmegen-Noord, Lent en Oosterhout: 14 tot en met 17 juni

Doe je dit jaar ook weer mee met het gezelligste wandelfestijn van Oosterhout, Lent en Nijmegen-Noord? Het
thema is dit keer ‘#doesgek’, dus alle gekke bekken en toffe outfits zijn toegestaan! Deelname kost € 6,- per
persoon. Daarvoor krijg je op vertoon van je polsbandje elke dag onderweg iets lekkers te eten en te drinken,
ontvang je een medaille en organiseren we een feestelijke intocht met muziek en entertainment. Begeleiders
lopen ook dit jaar weer gratis mee, maar zorgen voor hun eigen versnaperingen. Inschrijven kan dit jaar alleen
online! Ga naar www.avondvierdaagsenijmegennoord.com en kijk bij het kopje inschrijven voor meer informatie.
Startlocaties:
Op dinsdag 14 en woensdag 15 juni starten we vanaf voorzieningenhart De Ster (Queenstraat 37b, Lent). Op
donderdag 16 en vrijdag 17 juni is voorzieningenhart De Klif in Nijmegen-Noord (Pijlpuntstraat 1, Nijmegen) het
startpunt.
De starttijden per afstand:
- 10 km: tussen 17.45 en 18.00 uur
- 7,5 km: tussen 18.00 en 18.15 uur
- 5 km: tussen 18.15 en 18.30 uur
Vrijdag de intocht!
Op de laatste wandeldag maken we er een extra groot feest van! Willen jullie ons daarbij helpen? Trek dan je
gekste outfit aan of maak een extra feestelijk kapsel van je haar. Voor de best verklede wandelaar of de
wandelaar met de gekste haren hebben we een leuke prijs. Zet jij je beste beentje voor?
Vrijwilligers :
Loop je niet mee, maar wil je de Avondvierdaagse Nijmegen-Noord van heel dichtbij meemaken? Kom ons dan
als vrijwilliger helpen! Verkeersregelaars, knippers, rustposters en algemene hulp kunnen we nog dringend
gebruiken. Zelfs voor één avondje of een halve middag ben je al welkom. Meld je aan via
info@avondvierdaagsenijmegennoord.com of kijk op www.avondvierdaagsenijmegennoord.com

De volgende Tam-Tam verschijnt op:
Vrijdag, 10 juni 2022

