Een herdenkingsbijeenkomst bij het monument aan het
Vredesplein.
Juf Tara heeft er een dochter bij!
Lloyd stelt zich aan u voor.
Oproep overblijfhulp.
Aandacht voor verkeersveiligheid vanuit de Dorpsraad
Oosterhout.
In deze Tam-Tam leest u over deze onderwerpen en nog
meer.
Ik wens u veel leesplezier!
Mede namens het team Valentien Milder

Agenda:
15 september: OV vergadering (19.30 – 21.30 uur)
16 september: Inloopochtend (8.15 – 8.30 uur)
16 september: Monumentherdenking
20 september: Leerlingenraad
20 september: Informatieavond groep 3 (20.00 – 21.00
uur)
20 september: Informatieavond groep 8 (19.00 – 20.00
uur)
21 t/m 30 september: Kennismakingsgesprekken
28 en 28 september: Drempelonderzoek groep 8
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.

Noteer alvast:
5 t/m 16 oktober: Kinderboekenweek; Thema: Gi-GaGroen
11 oktober: SamSamviering
11 oktober: MR vergadering (19.30 – 21.30 uur)
22 t/m 30 oktober: Herfstvakantie
In de week van 31 oktober: Hoofdluiscontrole
31 okt t/m 4 nov.: Voorlopige adviesgesprekken groep 8
1 november: OV vergadering (19.30 – 21. 30 uur)
Digitale kalender (jaarplanner) SamSam klik hier

HOERA!!!!
De komende weken vieren:
Selab – Jesper – Tygo – Ravi – Floor – Lin – Anne
– Ruby – Melle – Sophie – Brent – Naomi – Nora
– Yfke – Féline – Hebe – en Jens hun verjaardag
Alvast gefeliciteerd allemaal!

Graag stel ik me aan u voor!
Dag iedereen,
Mijn naam is Lloyd Jackson.
Ik woon in Angeren maar kom oorspronkelijk uit Gendt en ben 33 jaar.
Sport en spel zijn een rode draad in mijn leven en de basis van veel van mijn vaardigheden, eigenschappen,
sociale contacten en verhalen.
Zo begon het vroeger met een trampoline, ingegraven in de tuin en vriendjes die dagelijks over de vloer kwamen.
We verzonnen de mooiste bezigheden met de trampoline en de buren waren gelukkig zo vriendelijk om ballen in
hun tuin (meestal) weer terug te gooien.
Ook op de basisschool in Gendt werden de pauzes gebruikt om te bewegen. In die tijd was het nog een klein
tennisballetje waar je mee mocht voetballen en werd het schoolplein ook gebruikt om te elastieken en te
knikkeren. Een mooie tijd.
Op de middelbare school werd helaas het tennisballetje ingeruild voor wat hangen tijdens de pauzes, maar stond
er nu wel 2x anderhalf uur lichamelijke opvoeding op mijn lesrooster.
Er ging een wereld voor mij open: docenten die gestudeerd hadden om alleen maar gymles te geven? Iets om
even in de gaten te houden.
Dat sport mij lag was na de middelbare school wel duidelijk geworden. Na wat omzwervingen besloot ik dan ook
het voorbeeld van mijn gymdocenten te volgen en me aan te melden voor het CIOS Arnhem.
Op het CIOS Arnhem kreeg ik de smaak te pakken en ben ik daarna de Academie voor Lichamelijk Opvoeding
gaan volgen in studentenstad Groningen.
De wereld lag aan mijn voeten, mijn eigen, te dure, studentenkamer en voor het eerst zelf boodschappen doen
en koken. In Groningen verblijf ik 6 jaar. In deze tijd behaal ik mijn diploma en werk ik daar nog 2 jaar als
sportdocent bij scholengemeenschap Noorderpoort.
Na deze geweldige periode verhuis Ik terug naar Gendt om nog een aantal jaren in de eerste selectie van vv. de
Bataven te voetballen. Bij terugkomst in Gendt kon ik meteen aan de slag als sportcoach bij kinderopvang
Zonnekinderen. In deze functie verzorg ik onder andere sportactiviteiten en projecten voor kinderen van 2 t/m
12 jaar.
Vanuit de ervaringen als sportcoach besluit ik 5 jaar geleden dat de doelgroep 2 t/m 12 jaar helemaal mijn ding is
en ga ik aan de slag als vakdocent gymonderwijs op verschillende basisscholen in de gemeente Lingewaard.
Nu mag ik aankomend schooljaar op de dinsdag en donderdag de gymlessen gaan verzorgen voor basisschool
SamSam. Wat ik tot dusver gezien en ervaren heb, is basisschool SamSam een prettige en levendige school waar
veel kansen liggen. Ik hoop dat ik aankomend schooljaar veel positiefs kan brengen voor iedere betrokkene bij
deze school.
Met vriendelijke groet,
Lloyd Jackson

Bankjes voor SamSam
Op basisschool SamSam willen wij drie regenboogbankjes aanschaffen voor de kinderen op het plein. Wij willen
graag dat de kinderen fijn kunnen samen spelen maar soms vinden de kinderen dat nog moeilijk en voelen zich
alleen. Nu willen wij deze bankjes aanschaffen zodat de kinderen die zich eventjes alleen voelen en niet weten
met wie ze kunnen gaan spelen op dit bankje gaan zitten. We willen dan bevorderen dat andere kinderen naar
dat kind op het bankje kunnen toestappen en dan vragen of ze mee willen gaan spelen. Misschien is het idee om
in het dorp Oosterhout nog meer van dit soort bankjes te plaatsen, zodat mensen die het leuk vinden dat er met
hun een praatje zal worden gemaakt, ook op zo'n mooi regenboogbankje kunnen plaatsnemen.

Tussen 6 en 13 oktober valt de waarde cheque van over Betuwe doet weer in de brievenbus. De vorige keer
hebben we al €982,- opgehaald. Het zou erg leuk zijn als wij voldoende geld kunnen ophalen voor drie bankjes.
Vraag aan je familie/ buurman/ buurvrouw of kennissen of je deze cheque mag gaan gebruiken voor SamSam.
Log in op: www.overbetuwedoet.nl . Zoek dan naar bankjes voor SamSam en doneer de cheque.
Alvast heel hartelijk bedankt!!

Geboren!

30 km - Doe je mee?

Op 7 augustus is Jill geboren,
dochter van juf Tara.
Wij wensen juf Tara en haar gezin
heel veel plezier, liefde, geluk en
gezondheid toe!

Help mee met onze actie voor veilig verkeer.

Op donderdagochtend 29 september vanaf 6.45 uur tot 9.30 uur
voeren we ’s morgens vroeg samen met kinderen uit groep 6 en 7 en
de verkeerscommissie Dorpsraad Oosterhout actie in de Dorpstraat.
De politie helpt mee. Samen met de politie laten we auto’s stoppen.
De chauffeurs krijgen een boekje over veilig verkeer. En op de stoep
laten we zien voor wie veilig verkeer zo belangrijk is: voor jullie!
Het gemeentebestuur komt en er komen mensen van politieke
partijen. Het hele dorp is uitgenodigd. Je ouders dus ook! Er is een
kraampje met koffie, thee, sap, koek en broodjes. Jullie hoeven dus
niet thuis te ontbijten.
Ouders van leerlingen uit groep 6 en 7 ontvangen komende
maandagmiddag een brief met een uitnodiging om mee te doen. Er is
plaats voor 30 kinderen. Vandaag zijn de kinderen in groep 6 en 7 op
de hoogte gebracht van de actie.

Herdenkingsbijeenkomst bij het monument aan het Vredesplein
Het Vredesmonument aan het Vredesplein te Oosterhout, dat bijna 25 jaar geleden in september 1998 werd
onthuld, wil tijdloos zijn. Het is niet alleen een herinnering aan de oorlogsellende die de Tweede Wereldoorlog
teweeg heeft gebracht en waarbij we onze daarna verkregen vrijheid vieren, maar ook en vooral een
waarschuwing voor huidig en toekomstig geweld in de wereld. En het besef aan eenieder dat we de verkregen
vrijheid moeten blijven koesteren.
Op vrijdag 16 september a.s. wordt de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst bij dit monument aan het Vredesplein
gehouden. Dit zal gebeuren in samenwerking met de kinderen van groep 7 van basisschool SamSam. SamSam
heeft met ingang van 2012 het monument geadopteerd. Met een actieve inbreng van kinderen uit groep 7, een
lid van het gemeentebestuur Overbetuwe, een vertegenwoordiger van de Dorpsraad Oosterhout en een
ensemble van Con Amore zal er een herdenking plaatsvinden.
Dit jaar is het programma als volgt:
* Om ongeveer 13.45 uur vertrekken kinderen, aanwezige ouders, genodigden en andere belangstellenden vanaf
basisschool SamSam naar het Vredesplein.
* 14.00 uur aanvang herdenkingsbijeenkomst. Het programma biedt ruimte voor toespraken, zang en het
voorlezen van zelfgemaakte gedichten door kinderen van basisschool SamSam terwijl een ensemble van Con
Amore het geheel muzikaal zal opluisteren en begeleiden. Aan het eind van de plechtigheid leggen het
gemeentebestuur Overbetuwe en de Dorpsraad Oosterhout een bloemenkrans. Ook de kinderen van basisschool
SamSam leggen bloemen.
* Circa 14.30 uur einde herdenkingsbijeenkomst.

Nadrukkelijk willen wij er op wijzen dat de middageditie niet alleen bedoeld is voor kinderen van de basisschool.
U bent daarom hierbij allen van harte uitgenodigd bij deze herdenkingsbijeenkomst aanwezig te zijn.
Nadrukkelijk willen wij er op wijzen dat de middageditie niet alleen bedoeld is voor kinderen van de basisschool.
Dus ouders/oma’s en opa’s/ dorpsgenoten laat de kinderen zien dat ook voor volwassenen het gezamenlijk
herdenken belangrijk is.
Graag tot dan!

Vacature: Overblijfkrachten op SamSam
Ben jij (of ken jij) een enthousiaste, verantwoordelijke duizendpoot en wil jij samen met een leuk team werken?
Reageer dan direct en meld je aan! Wil je ons overblijfteam komen versterken op maandag, dinsdag en/of
donderdag? We kunnen uw hulp tussen 11.30 en 13.30 uur heel goed gebruiken!
Vergoeding op basis van een leuke vrijwilligersbijdrage.
Als overblijfmedewerker heb je de volgende taken:
* Zorgen voor het welzijn van de kinderen bij de tussenschoolse opvang.
* Toezicht houden en begeleiden tijdens het binnen en/of buiten spelen.
* Zorgen voor een goede overdracht van en naar de leerkracht.
* Begeleiden van activiteiten binnen- en/of buiten.
* Gezelligheid en leuk contact met de kinderen en het team.
Ook Actieve 55+ ers nodigen wij graag uit voor een gesprek.
Mail naar: overblijven.samsam@wonderwijs.nl

Ook Actieve 55+ers nodigen wij graag uit voor een gesprek !

Ingezonden:

Kinderboekenweek | Het geheim van Groenland | 4+

Help, de aarde loopt gevaar! Koen Klimaatwetenschapper heeft een geheime missie: via zijn teletijdscherm
zoekt hij contact met kinderen van nu. Die zijn namelijk straks de baas. Wat weten zij van plastic soep? En
van recyclen? Kunnen zij hem helpen de aarde te redden? Een vrolijke én leerzame voorstelling door
Goochelaar Jan.

Voor kinderen vanaf 4 jaar
Woensdag 5 oktober 2022 van 15:30 tot 16:30
Bibliotheek Oosterhout – De Klif
Kosten: Leden € 3,00 | overige bezoekers € 4,00
Kaarten verkrijgbaar via: www.obgz.nl/kinderboekenweek

De volgende Tam-Tam verschijnt op:
Vrijdag, 30 september

