Juf Mirre heeft een dochter: Lou.
Graag uw aandacht voor leerplicht.
We hebben samen met u mogen genieten van de
SamSam viering.
De groepen 1 en 2 hebben met de kinderen van
groep 5 meegedaan met de Nationale
Buitenspeeldag.
De groepen 8 zijn op kamp geweest.
In deze Tam-Tam leest u over deze
onderwerpen en nog meer.
Ik wens u veel leesplezier!
Mede namens het team, Valentien Milder

Agenda:
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

Noteer alvast:
Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
De komende weken werken we met Goed gedaan!
aan het thema “Ken jezelf”.
Om goed met zichzelf en anderen om te gaan, is het
van belang dat kinderen leren nadenken over zichzelf.
Dit schooljaar wordt stilgestaan bij de vragen: Bij wie
voel ik me thuis? Met wie deel ik mijn blijdschap en
verdriet?

HOERA!!!!
Afgelopen dagen waren:
Jerro, Olivier en Floris jarig.
De komende weken vieren:
Karon – Sem – David – Lot – Anton – Ole – Jens – Hugo
en Sep hun verjaardag
(Alvast) gefeliciteerd allemaal!

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

Nationale buitenspeeldag
Samen met de studenten van de HAN en opa’s en oma’s hebben we met
de groepen 1/2 en 5 stilgestaan bij de buitenspeeldag. Nou ja, stil
gestaan… er is vooral veel bewogen. Er werden wandelingen gemaakt en
er was ruimte voor Oud - Hollandse spelen.
De kinderen van groep 5 begeleidden steeds een groep kleuters.
Blonde schrijft: Ik had een lief groepje die goed luisterden. Er waren
allemaal ouderwetse spelletjes zoals spijkerpoepen, koekhappen en blik
gooien. Er waren ook opa's en oma's. Ik vond het leuk om die blije
gezichten te zien en de leiding te hebben.
Brent schrijft: Ik vond het leuk omdat ik ook mee mocht doen.
Siem schrijft: Ik vond het heel leuk om de spelletjes uit te leggen.
Yfke schrijft: 8 juni hadden we een buitenspeeldag voor de kleuters. We
moesten o.a. de spellen blikgooien, fruitspiesjes maken, ring gooien
doen. Ik vond het leuk dat we mochten helpen. En dat ik zelf ook dingen
mocht doen.
Naomi schrijft: Ik zat bij mijn neefje. Hij heet Benjamin. Er waren zes
soorten spelletjes. Het waren leuke spelletjes.
Lou is geboren
Op 10 mei 2022 is er een
prachtige dochter geboren bij
Sanne en juf Mirre.
Wij wensen Sanne en Mirre
heel veel liefde, geluk en
gezondheid toe samen!

Pepijn schrijft: Je had zes kinderen om te begeleiden en ze luisterden
heel goed en ik vond het heel leuk.

SamSamviering
Op woensdag 1 juni konden we weer samen met u genieten van de SamSamviering. We hebben kunnen kijken
naar wat er zoal gedaan wordt in de groepen. Van spellingstrategieën tot de tafels (vermenigvuldigen).
Verschillende thema’s zijn voorbij gekomen, waaronder het thema kunst. Ook hebben we een voorproefje gezien
van de eindmusical van groep 8.

Kamp groep 8

De kinderen van groep 8 hebben de
afgelopen dagen mogen genieten van een
prachtig kamp in Mook.
De tocht op de fiets begon nadat alle
kinderen van SamSam de groepen 8 hadden
uitgezwaaid.
Op het kamp in Mook is eerst het terrein
verkend en zijn de kamers ingericht. De
kinderen hebben veel spelen samen gedaan,
waaronder het ladderspel waarbij kinderen
elkaar uitdagen. Het douanespel en het
dierengeluidenspel in het donker waren erg
spannend en leuk. Vooral omdat
verschillende collega’s hiervoor speciaal naar
Mook zijn gekomen. Maar natuurlijk ook om
te genieten van de Bonte avond, verzorgd
door groep 8. De laatste avond werd
afgesloten met een heerlijk kampvuur.
We kijken terug op een sportief, gezellig en
onvergetelijk kamp.

Aandacht voor het navolgen van leerplicht

Het komt nog weleens voor dat ouders verlof vragen vanwege vakantie of een lang weekend weg, naast de
gebruikelijke schoolvakanties. Dergelijke aanvragen mag een school echter niet goedkeuren. Vakantie wordt
namelijk door de leerplicht gezien als luxeverzuim. Leerlingen hebben in een schooljaar twaalf weken vakantie.
Uitstapjes en vakanties dienen daarom in die twaalf weken te worden gepland.
Op SamSam volgen we de voorschriften van de leerplichtwet bij het geven van verlof en het verzuimprotocol dat
in de regio is vastgelegd. Binnen de leerplichtwet mogen wij geen vakantieverlof verlenen buiten de
schoolvakanties. De enige uitzondering is dat een werkgever verklaart dat dit de enige vakantie betreft die het
gezin in dat jaar heeft. Als u vanwege de specifieke aard van uw beroep niet in één van de schoolvakanties met
uw kind op vakantie kan gaan, kunt u verlof aanvragen. Het gaat over een verlofaanvraag van maximaal 10
schooldagen per schooljaar. Dit mogen niet de twee weken na de zomervakantie zijn. En liever niet tussen
Hemelvaart en de zomervakantie. De schooldirecteur neemt altijd de beslissing over deze aanvraag.
Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden.
Enkele voorbeelden hiervan:
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover niet mogelijk buiten de lesuren;
• huwelijk van bloed- of aanverwanten;
• verhuizing (1 dag);
• ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten;
• overlijden van bloed- of aanverwanten;
• bij viering van 25-, 40- en 50-jarig dienstverband van ouders of grootouders (1 dag);
• bij viering van 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag);
Meer informatie kunt u vinden op de website van RBL Midden-Gelre

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

