# Trots: Het rapport is gisteren mee naar huis
gegaan, dit keer in een nieuw jasje.
De nieuwe kinderburgermeester is bekend.
Verslag van de ouderenquête.
Jubileum: 20 jaar SamSam!
Kind kan de was doen!
Planning 2022 - 2023.
Laatste schooldag, groep 1 is hierbij ook uitgenodigd.
In deze Tam-Tam leest u over deze
onderwerpen en nog meer.
Ik wens u veel leesplezier!
Mede namens het team, Valentien Milder

Agenda:
4 t/m 8 juli: Facultatieve gesprekken met ouders
6 juli: Feest! SamSam 20 jarig jubileum!
11 juli: Doorschuifmoment
13 juli: Afscheidsavond groepen 8
15 juli: Afsluiting van het schooljaar
15 juli: 12.00 uur start zomervakantie
15 juli t/m 26 augustus Zomervakantie

Noteer alvast:
Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
29 augustus: Eerste schooldag
De komende weken werken we met Goed gedaan!
aan het thema “Wensen en dromen”.
Het is belangrijk dat uw kind leert zijn fantasie goed te
gebruiken. Fantasie is nodig om je echt in te kunnen
leven in anderen, om oplossingen voor nieuwe
problemen te verzinnen en geruststellende beelden
en gedachten op te roepen als je gespannen of bang
bent.

HOERA!!!!
De komende weken vieren:
Mick – Dennis – Elias – Isabel – Berber – Zoë – Juune –
Lucas – Yaël – Amber - Viktor – Tygo – Olivier en
Jasmijn hun verjaardag
Alvast gefeliciteerd allemaal!

Avondvierdaagse 2022
Dit jaar was er weer een
avondvierdaagse. Op
vrijdagavond 17 juni was
de route door
Oosterhout en langs
SamSam. Natuurlijk
stonden we weer klaar
met een stukje appel
en/of komkommer voor
alle wandelaars. Dit frisse
tussendoortje was wel
welkom op deze warme
zomeravond!
We hebben veel ouders
en kinderen van SamSam
aan kunnen moedigen.
Top gedaan kanjers van
SamSam!

Een nieuw rapport
Joepie wij hebben een nieuw rapport!
Dit schooljaar hebben we een nieuw
rapport. Bij een nieuw rapport hoort
natuurlijk een mooie map!

Kind kan de was doen
Na de vierdaagse worden de geleende
shirts weer gewassen.
Groep 3 helpt graag even mee.

Planning schooljaar 2022 - 2023
Geplande studiedagen:
Studiedag 1:
Alle kinderen vrij
Studiemiddag 2:
gr. 1 t/m 4 middag vrij
Studiedag 3:
Alle kinderen vrij
Studiedag 4:
gr. 1 t/m 4 hele dag vrij

Dinsdag, 6 december
Donderdagmiddag, 9 februari
Vrijdag, 7 april (goede vrijdag)
Maandag, 12 juni

Vakantierooster 2022 – 2023:
Herfstvakantie: 22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 18 t/m 26 februari 2023
Goede Vrijdag: 7 april 2023
2e Paasdag: 10 april 2023
Koningsdag: 27 april 2023
Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 15 juli t/m 27 augustus 2023

Laatste schooldag

20 jarig Jubileum SamSam
U heeft via de mail en/of Parro hiervoor reeds een
uitnodiging ontvangen.

Alle kinderen zijn deze dag welkom. We hopen dat
groep 1 ook die ochtend naar school kan komen.
We starten die ochtend in de klas. Daarna zal er een
picknick met de klas plaatsvinden. Alle kinderen
mogen voor zichzelf iets kleins te eten (koekje en/of
fruit) en te drinken meenemen voor de picknick.
Daarna gaan we met alle kinderen naar het grote
schoolplein. We verzamelen daar om het
Pannaveldje. Kleuters zitten vooraan, daarachter
groep 3 en de andere groepen (t/m groep 7).
Kinderen van groep 8 zijn natuurlijk ook nog
welkom! De ouders sluiten achteraan.
U bent van harte uitgenodigd om op vrijdagochtend
15 juli vanaf 10.30 uur op het schoolplein een kopje
koffie of thee te drinken. Alle kinderen verzorgen
dan vanaf 11.00 uur een mini SamSamviering op het
plein. Om 12.00 uur blazen we dan met zijn allen het
schooljaar af en gaan we genieten van een heerlijke
zomervakantie.
U komt toch ook?
Graag tot ziens op vrijdag 15 juli om 10.30 uur op het
grote plein van SamSam.

Op 4 en 5 juli zijn de opnames van de lipdub. Denkt u
nog aan het witte t-shirt op 5 juli?
Op 6 juli is de feestelijke dag rondom het 20 jarig
jubileum. Komt u ook om 8.30 uur even kijken bij de
opening van deze feestdag?
De begeleiders en de vossen van de vossenjacht
krijgen om 9.15 uur uitleg in ’t Tussendoortje.
Graag tot dan!

Verslag ouderenquête
Op het moment van de ouderenquête zaten er 342 kinderen op SamSam uit 230 gezinnen.
61 ouders van SamSam hebben de enquête ingevuld.

Wat gaat goed?
1. Korte lijntjes, “de communicatie is strak, helder en tijdig”, “Tam Tam” en Parro worden als zeer
positief ervaren.
2. De invloed van de schoolleiding.
3. Het contact met de leerkrachten en de school wordt over het algemeen als zeer prettig ervaren.
4. Ouders voelen zich welkom.
Wat kan worden verbeterd?
1. Er kan winst worden behaald om elkaar als ouders en hun kinderen beter te leren kennen, en
het is ook goed om bij ouders te verhelderen waarom dit belangrijk is voor kinderen.
2. Het contact met leerkrachten wordt verschillend ervaren. Natuurlijk heeft iedereen
zijn/haar eigen persoonlijke stijl, maar de professionele bandbreedte lijkt nu soms te groot te zijn.
3. Ouders kunnen meer meedenken met het beleid van de school. Niet alleen binnen de OR, MR
en GMR, maar wellicht ook op andere manieren. Daarnaast lijkt het belangrijk om de
communicatie tussen de MR en haar achterban te versterken.
4. Wellicht worden er teveel communicatiemiddelen gebruikt en is het taalgebruik soms te ingewikkeld. Dit
kan met een groepje ouders uit de hele school verder worden uitgevraagd in bijvoorbeeld een
panelgesprek.
Wat valt verder op?
1. Corona wordt als duidelijke oorzaak aangegeven dat er soms minder (goed) contact was.
2. De visie op ouderbetrokkenheid in de intro van de enquête wordt op verschillende manieren in praktijk
gebracht. Het is vaak leerkrachtafhankelijk.
3. Sommige ouders willen meer openheid over cijfers en toetsen. Het is goed om de keuze van
de school duidelijk(er) te ver(ant)woorden
Met de input van deze enquête gaan we met het team en u aan de slag. Een actiepunt zou o.a. kunnen zijn om
samen met een klankbordgroep(je) van een paar leerkrachten en een aantal ouders te onderzoeken of de
communicatie (de berichten vanuit de school) goed verloopt en wat beter kan. Is de hoeveelheid informatie
goed? Wordt het juiste middel gebruikt? Hoe komen de teksten over? enzovoort. Wellicht is het goed om hier
ook een of twee ouders in te betrekken die vanwege hun beroep ervaring hebben in communicatie om zo ook
kennis en inzichten van buiten binnen te halen.

Afscheid leerlingen groepen 8
In de laatste week van dit schooljaar nemen de leerlingen van groep 8 afscheid van SamSam. De afgelopen
maanden hebben zij hard gewerkt aan de afscheidsmusical. Dit jaar gaat de afscheidsmusical over de familie
Boskamp of beter gezegd; de Boskampi’s. Een spannend verhaal dat gebaseerd is op een kinderboek. Op dinsdag
12 juli zal de musical opgevoerd gaan worden voor alle kinderen van SamSam. Op woensdag 13 juli van 10.00 –
12.30 uur voert groep 8 de musical op voor alle opa’s en oma’s, oudere broers en zussen en oud-SamSammers.
Zij hebben geen officiële uitnodiging nodig om naar de voorstelling te komen kijken.
Op woensdagavond 13 juli vanaf 19.00 uur vindt dan echt de afscheidsavond plaats voor ouders en/of verzorgers
(die zullen worden uitgenodigd).

Bekendmaking kinderburgemeester gemeente Overbetuwe
Vandaag was het een hele speciale dag! De kinderburgemeester voor het schooljaar 2022-2023 werd bekend
gemaakt. Kinderen uit groep 7 konden een brief aan de gemeente Overbetuwe schrijven wanneer ze in
aanmerking wilden komen voor kinderburgemeester. Een aantal kinderen van SamSam heeft dit ook gedaan. De
brieven zijn gelezen en vijf kinderen werden uitgenodigd voor een gesprek. Vanuit SamSam zijn we heel trots op
Siem en Thijmen uit groep 7. Zij mochten namelijk ook op sollicitatiegesprek komen bij de burgermeester. Een
superleuke, spannende en heel leerzame ervaring. Het gesprek duurde ongeveer 20 minuten en ging over wat ze
hadden ingevuld op de brief en wat jij zou doen als je kinderburgemeester bent. Na de gesprekken heeft de
burgemeester één kinderburgemeester uitgekozen.
Vandaag kregen we bezoek op SamSam. De kinderburgemeester Eva Gül uit Herveld en de burgemeester van
Overbetuwe kwamen bekend maken dat Thijmen Wien uit groep 7 komend schooljaar de kinderburgemeester
van Overbetuwe wordt. De hele groep werd getrakteerd op taart en er werden natuurlijk foto’s gemaakt.

De volgende Tam-Tam verschijnt op:
Vrijdag, 15 juli 2022

