Welkom!
Afgelopen week hebben alle leerkrachten de nodige
voorbereidingen getroffen om maandag weer samen
met de kinderen goed te kunnen starten.
We hebben er weer heel veel zin in!
Informatie over de eerste schooldag, vakanties, vrije
dagen en het (voorlopige) gymrooster voor het
komende schooljaar op een rij.
In deze Tam-Tam leest u over deze onderwerpen en
nog meer.
Ik wens u veel leesplezier!
Mede namens het team Valentien Milder

Agenda:
29 augustus: Eerste schooldag
In de week van 5 september: Hoofdluiscontrole
6 september: MR vergadering (19.30 – 21.30 uur)

Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
Een goed begin is het halve werk!
De eerste weken van het schooljaar wordt er extra
aandacht besteed aan het wennen. De kinderen
maken weer kennis met elkaar, de leerkrachten en de
regels. Er wordt een basis gelegd voor een fijne sfeer
in de klas.

HOERA!!!!
De komende weken vieren:
Sef – Abel – Senne – Gijs – Bo – Willemijn – Matthias
– Abel – Luna - Sanne – Julian – Faris – Jasmijn – Mara
- Gijs - Olivia – Steye en Bo hun verjaardag

Alvast gefeliciteerd allemaal!

Noteer alvast:
15 september: OV vergadering (19.30 – 21.30 uur)
16 september: Inloopochtend (8.15 – 8.30 uur)
16 september: Monumentherdenking
20 september: Leerlingenraad
21 t/m 30 september: Kennismakingsgesprekken
5 t/m 16 oktober: Kinderboekenweek; Thema: Gi-GaGroen
11 oktober: SamSamviering
11 oktober: MR vergadering (19.30 – 21.30 uur)
Ouderkalender digitaal

In de zomervakantie zijn er heel veel kinderen jarig geweest!
Alsnog van harte gefeliciteerd!
Jesse – Lucas – Jens – Ali – Gijs – Lynn – Lars – Luuk – Pasoon – Sophie – Bence – Robine – Matthijs – Mads – Abel
– Liz – Mila – Saar – Lars – Ilse – Jens – Charlie Adje – Levi – Stef – Jesse – Luuk – Jelin – Lucas – Myrthe – Jayden
– Anne – Noud – Milan – Noor - Wil – Liv – Seb – Rosa – Isa en Linne

De eerste schooldag
Terwijl u nog samen met uw kind(eren) aan het (na)genieten bent van de vakantie zijn wij al gestart. Alle
leerkrachten hebben inmiddels het lokaal van uw kind weer ingericht en de nodige voorbereidingen getroffen,
zodat het nieuwe schooljaar volgende week weer fris van start kan gaan!
Graag informeer ik u over de eerste schooldag.
Uw kind(eren) is/zijn aanstaande maandag van harte welkom!
De deuren van de school blijven de eerste ochtend nog even dicht. Vanaf 8.20 uur bent u samen met uw kind van
harte welkom op het plein bij de hoofdingang. Voor de zomervakantie hebben we samen de vakantie ingeluid.
Komende maandag trappen we het schooljaar graag gezamenlijk af. We zingen samen het SamSam lied, tellen af
en laten de bel gaan! Daarna mogen alle kinderen via de “eigen ingang” naar binnen.
De kinderen van de groepen 8 wordt gevraagd om voor schooltijd even naar hun juf of meester te gaan op het
plein. Zij worden gevraagd om even “ergens” mee te helpen…
De kinderen van groep 3A (juf Joke en juf Ika) en groep 3B (juf Jacintha) en de kinderen van groep 4A (juf
Marloes) en groep 4B (juf Bernadette) gaan dit schooljaar via de hoofdingang naar binnen. Groepen 8 gaan via de
hoofdingang (deze ochtend) als laatste naar binnen.
Groep 7 van juf Eline gaat via de kuil (schuifdeur) naar hun eigen lokaal.
De kinderen van de andere groepen 5 t/m 7 gaan via de bovenbouwingang naar binnen.
De kinderen van de groepen 1/2 gaan via de onderbouw ingang naar binnen.
De leerkrachten staan bij de ingang van het lokaal klaar om de kinderen en ouders welkom te heten.
Nadat u uw kind naar de klas heeft gebracht staat er buiten een kop koffie of thee voor u klaar! Komt u ook even
gezellig een bakkie doen?

Zo luiden we samen het schooljaar in.
We hebben er weer zin in!
Graag tot maandag!

Mede namens het team,
Hartelijke groeten van Valentien Milder
Directeur BS SamSam

Oproep:
Hulp bij hoofdluiscontroles
Na iedere vakantie worden alle kinderen op SamSam door
een aantal welwillende ouders gecontroleerd op hoofdluis in
uw eigen klas.
Zou u samen met enkele ouders uit de groep van uw kind
mee willen helpen met de hoofdluiscontrole? Maak dit dan
kenbaar bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt.
Informatie vanuit GGD

(Voorlopige) gymrooster:

Welkom op SamSam:

Maandag:
Groepen 7B – 8A – 5A – 4A – 8B
Dinsdag:
Groepen 1/2 A* – 1/2 C*– 7A – 6 - 5B – 4B – 3B – 3A
Woensdag:
Groepen 1/2A – 1/2B – 1/2C – 1/2D – 1/2 E
Donderdag:
Groepen 1/2 B* – 1/2 C* – 1/2 E * – 4A - 5A – 7B – 7A – 8B – 8A

Linne – Daniel – Cas –
Saar – Abel - Saar – Kiki –
Lars – Yarix – Jente –
Mikel – Milan – Noor
en Olivia

Vrijdag:
Groepen 2 – 4B – 3A – 3B – 5B - 6 – 8*
De groepen 1/2 gymmen naast woensdag ook regelmatig op
dinsdag of donderdag
Gymkleding (gymtas) blijft niet op school, zodat de kleding na
iedere gymles kan worden gewassen.
De gymschoenen van de kinderen in groep 1/2 blijven wel op
school. Graag gymschoenen met een harde zool, voorzien van
naam.
Op de eerste schooldag is er nog geen gym
*= Om de week / rouleert
.
Studiedagen, vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2022 - 2023:
De kinderen zijn op de volgende (mid)dagen vrij i.v.m. studiedagen:
Studiedag 1: Dinsdag, 6 december
Alle kinderen vrij
Studiemiddag 2: Donderdagmiddag, 9 februari
Let op: Kinderen groepen 1 t/m 4 zijn deze middag vrij, kinderen groepen 5 t/m 8 hebben gewoon school.
Studiedag 3: Vrijdag, 7 april (goede vrijdag)
Alle kinderen vrij
Studiedag 4: Maandag, 12 juni
Let op: Kinderen groepen 1 t/m 4 zijn vrij, kinderen groepen 5 t/m 8 hebben gewoon school.
Vakanties en vrije dagen:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag:
2e Paasdag:
Koningsdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Tweede Pinksterdag:
Zomervakantie:

22 t/m 30 oktober 2022
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
18 t/m 26 februari 2023
7 april 2023
10 april 2023
27 april 2023
22 april t/m 7 mei 2023
18 en 19 mei 2023
29 mei 2023
15 juli t/m 27 augustus 2023

De volgende Tam-Tam verschijnt op:
Vrijdag, 9 september

