Een herdenkingsbijeenkomst bij het monument aan het
Vredesplein. De verkeersactie in de Dorpstraat.
Verschillende activiteiten uit de groepen.
En heel veel 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:
5 t/m 16 oktober: Kinderboekenweek; Thema: Gi-GaGroen
11 oktober: SamSamviering
11 oktober: MR vergadering (19.30 – 21.30 uur)

Noteer alvast:

Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO)
De komende weken werken we met Goed
gedaan! aan het thema ‘Samen één groep’. De
kinderen in de klas zijn samen één groep. Om
goed samen te kunnen spelen en werken, zijn
afspraken en regels nodig waar iedereen zich aan
houdt.

HOERA!!!!
De komende weken vieren:
Joris – Riv – Lieke – Tim – Yarix – Finn – Mischa –
Nore – Mila – Rosanna – Thomas – Hidde – Sam –
Luuk – Wout – Mila – en Nila hun verjaardag
Alvast gefeliciteerd allemaal!

22 t/m 30 oktober: Herfstvakantie
In de week van 31 oktober: Hoofdluiscontrole
31 okt t/m 4 nov.: Voorlopig adviesgesprekken groep 8
1 november: OV vergadering (19.30 – 21. 30 uur)
14 t/m 18 november: Deze week facultatieve
oudergesprekken

Digitale kalender (jaarplanner) SamSam klik hier.

Vanuit SamSam…
De afgelopen weken hebben we veel ouders op SamSam gezien,
de eerste OV vergadering heeft plaatsgevonden, er was een
inloopochtend waar alle ouders voor schooltijd even in de klas
konden komen kijken. Er was een druk bezochte
informatieavond voor de ouders van de groepen 3 en 8 en
natuurlijk bent u op SamSam geweest voor het
kennismakingsgesprek. Er was ook een moment met de ouders
van groep 6 om ervaringen uit te wisselen. Het is fijn om elkaar
echt te zien en te ontmoeten om zo samen uw kind te helpen en
de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen.
De kinderen zitten weer in een ritme en de groepen vormen zich
steeds meer. Tijdens de gymlessen staan we tot aan de
herfstvakantie ook stil bij de sociaal emotionele ontwikkeling
van de kinderen en de groepsvorming. Juf Jennie is weer in de
groepen van de onderbouw geweest om muzieklessen te
verzorgen. De kinderen van de bovenbouw krijgen op maandag
muziekles van Harald. Er klinken op maandag vanuit iedere
bovenbouwgroep vrolijke klanken.
De leerlingenraad is bijeen geweest. De leerlingenraad geeft aan
dat ze goed gestart zijn. De leerlingenraad gaat met de klas
kijken welke aandachtpunten er zijn voor SamSam waar de
leerlingenraad mee aan de slag kan gaan.

Monumentherdenking
Op vrijdag 16 september hebben we
samen met de groepen 7, Theo van
Berkel en Con Amore stilgestaan bij de
Tweede Wereldoorlog. Voorafgaand
aan de herdenking heeft Frans Spaan
verteld over de Tweede Wereldoorlog.
In de groepen zijn er gesprekken
gevoerd over vrede. Er zijn gedichten
geschreven en tekeningen gemaakt.
Tijdens de herdenking hebben we ook
stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne en
het overlijden van Koningin Elizabeth II
van het Verenigd Koninkrijk. Veel
dorpsgenoten waren bij deze
herdenking aanwezig. De kinderen van
SamSam en de gemeente Overbetuwe
hebben een bloemstuk gelegd bij het
monument.
Graag bedanken we gemeente
Overbetuwe, de burgemeester, de
dorpsraad, Con Amore, Frans Spaan,
Theo van Berkel, Piet Korenaar en Ge
Berns voor hun hulp, inzet en
betrokkenheid bij deze herdenking.

Welkom op SamSam:
Riv - Roxx en Nila

Hitler die de Tweede Wereldoorlog is begonnen…
Is dit waar de Duitsers voor zongen?
Nederland geeft op en de Duitsers hebben de macht.
Dit is niet waar ik op wacht.
De Engelsen vechten voor ons terug.
Ach, wat een gezucht,
het was niet makkelijk,
toch is het gelukt!
Liz 7A

Op het concentratiekamp,
waren veel Joden.
Niet sterk genoeg,
daardoor vielen veel doden.
Tweede Wereldoorlog
Wat was de bedoeling van Hitler?
Een vraag, waarom deed Hitler dit.
En waarom zou je iemand vergassen?
Dat is toch gemeen, dat doe je toch niet.
En dat is toch niet leuk, dat mensen nu
dood zijn.
Waarom doe je zoiets.
En daarom staan we op dit plein.
Rot was die tijd, vijf jaar lang.

Veel baby’s,
veel mensen.
Die hadden door de nazi,
niet veel te wensen.
Op de concentratiekampen,
waren ook verzetters.
Die stoere mensen,
die waren voor de nazi etters.
De Tweede Wereldoorlog,
was niet zonder pijn.
En iedereen zal begrijpen,
dat dat nooit zo zal zijn.
Sam 7A

Echt zo’n stomme tijd.
Idioten waren die Duitsers.
Dit komt allemaal door Hitler.
Oorlog mag niet bestaan.
Oorlog is superstom.
Rare tijd was dat.
Lang leve de geallieerden.
Ons land was verloren
Gelukkig is het voorbij.
Linde 7B

De Joden
Dingen werden verboden
Er kwam een bombardement
Nu heb ik geen ene cent
Er waren heel veel doden
Huizen werden kapotgeschoten
Er stond een grote tank
Dat is wat ik denk
Ik hoorde iemand kloppen
Ze gooiden zware bommen
Zo was het begonnen.
Anne Frank is overleden
En dat herdenken we in vrede
Finn 7B

Overzicht en veiligheid rondom de school
We vinden het heel fijn dat veel kinderen met hun ouders op de fiets naar school komen. Wanneer u uw kind
met de (bak)fiets naar school brengt heeft u ook vast wel in de gaten gehad dat het Wielewoalerspad erg smal is.
In overleg met de handhaving vragen wij u om de bakfiets op De Honsvoetplein in een parkeervak te stallen en
van daaruit naar de ingang te lopen. Op deze manier hopen we meer doorgang te houden op het
Wielewoalerspad.

U komt toch ook?
Op dinsdagochtend 11 oktober zijn de Samsam vieringen in het dorpshuis. Iedere groep verzorgt een presentatie
aan ouders en kinderen. U bent hierbij van harte welkom! Het rooster is als volgt:
Tijd:
8.45:
9.45:
10.45:

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

Samen opleiden: Opleidingsschool

Vooraankondiging kledinginzameling

SamSam is een opleidingsschool.
Samen met de HAN Pabo leiden we
studenten op tot toekomstige
leerkrachten. Dat doen we door
zoveel mogelijk nauw samen te
werken met de Pabo. Zo geven we
vorm aan Samen Opleiden. We
ontvangen veel stagiaires vanuit de
HAN Pabo. Afgelopen weken
hebben we verschillende 2e en 3e
jaars studenten welkom geheten op
SamSam. De komende periode
staan zij in diverse groepen.
Er is ook een 1e jaar stagiaire
orthopedagogiek gestart op
SamSam.

Bent u thuis de zomerkleding aan het wisselen met de
winterkleding? Zit er kleding bij die niet meer past? Of heeft u oude
schoenen, lakens of dekens?
Zou u dit voor ons willen sparen / bewaren? Binnenkort houden we
op SamSam namelijk een kledinginzameling voor een goed doel. We
hopen uiteraard op heel veel kleding! Nadere informatie volgt snel.
Alvast bedankt voor het, nog even thuis, inzamelen (bewaren)!

Punniken , hoe doe je
dat?
In groep 8 was het heel
stil…. Er werd gepunnikt.
Dat vergt best wat
concentratie. De hulp van
enkele ouders was meer
dan welkom.
Hiernaast zie je in stapjes
hoe dit moet. Veel
punnik plezier!

Blazersbende
Op alle maandagen tot eind
november komt Harald in alle
bovenbouwgroepen lesgeven op
een blaasinstrument: De
schuiftrompet. De eerste dag was
het behoorlijk blazen om er geluid
uit te krijgen. De kinderen maken
vorderingen, iedere week hoor ik
meer mooie tonen uit de trompet
komen.
De gemeente Overbetuwe
ondersteunt het initiatief van
Meer Muziek in de Klas en
bekostigt de aangeboden
activiteiten voor het onderwijs.

De eerste schoolweken
In de eerste schoolweken werken
we o.a. aan de groepsvorming. Zo is
er in iedere groep aandacht geweest
voor de schoolregels en daarnaast
zijn er in iedere groep
groepsafspraken gemaakt. Er werd
ook veel samengewerkt aan de hand
van speciale opdrachten.

Bezoek aan de bibliotheek
Woensdag 28 september
hebben de groepen 3 een
bezoek gebracht aan de
bieb in Elst. Kinderen en
ouders waren erg
enthousiast. Tijdens dit
bezoek ontdekken de
kinderen de mogelijkheden
van een biebpas (deze is
gratis! t/m 18 jaar) en
kinderen mogen meedoen
met activiteiten in het
thema van de
kinderboekenweek.

Boswandeling groep 1 en 2
Vorige week zijn we met alle
groepen 1/2 naar het bos geweest
om ons nieuwe thema "Gi-gagroen" te openen.
We hebben van alles gezien in het
bos; paddenstoelen, dikke bomen,
dunne bomen, heel veel bladeren,
een regenworm, een spin in haar
web, vogelhuisjes en nestkastjes.
Midden in het bos veranderden de
juffen ineens in een eekhoorn,
egel, konijn, kabouter en spin. De
jarige kabouter was lekkere soep
aan het maken, de eekhoorn was
nootjes aan het zoeken, de spin
was een web aan het maken en
konijn was zijn vriendje de egel
kwijt, deze was al bijna in
winterslaap.
We hebben genoten in het bos en
er samen met kabouter een klein
feestje van gemaakt.

Verkeersactie – 30 km
Gisteren was er een verkeerscampagnedag georganiseerd vanuit bewoners vanuit Oosterhout in samenwerking
met de politie – wijkagent Ronald. Het was een publieksvriendelijke actie. Automobilisten werden staande
gehouden en kregen een voorlichtingsboekje uitgereikt met informatie over gedrag en verkeersveiligheid.
De Dorpstraat van Oosterhout was mooi versierd, er stonden dranghekken met spandoeken en vlaggen.
Het was een mooi initiatief vanuit het dorp. Veiligheid in het verkeer voor alle mensen in Oosterhout vinden wij
natuurlijk ook heel belangrijk. We deden daarom ook graag mee met deze actie.
Veel kinderen uit groep 6 en 7 waren op donderdagochtend 29 september al heel vroeg uit de veren. Het was
nog erg donker toen de actie startte. De kinderen kregen een hesje aan en waren goed zichtbaar. Automobilisten
werden gevraagd om te even te stoppen. De kinderen vroegen om aandacht voor de veiligheid in het verkeer in
Oosterhout. Wist u dat u in de Dorpstraat niet harder dan 30 km per mag rijden? Vanochtend hebben de
kinderen gezien dat veel automobilisten toch echt te hard rijden. Ze konden dit meten met een laser gun.
Wanneer er 30 km of minder gereden werd, kregen de automobilisten een duimpje omhoog! Alle bestuurders
kregen een folder mee met informatie over de verkeersveiligheid en de 30 km zone. In Oosterhout mag er in de
meeste straten niet harder dan 30 km per uur gereden worden.
De politie was ook aanwezig en hield automobilisten aan zodat onze kinderen de automobilisten over de actie
konden vertellen.
De kinderen van onze school hebben het trottoir met stoepkrijt en kreten mooi versierd over de 30 km in de
Dorpstraat. En natuurlijk was er ook even tijd om een broodje te eten en wat te drinken.
De kinderen hebben allemaal met een smile en een positief woordje een steentje bijgedragen. Super goed dat de
kinderen van SamSam zich hebben laten zien en horen. We kijken samen met de organisatoren terug op een zeer
geslaagde verkeersactie in de Dorpstraat van Oosterhout.
Vanuit SamSam dank aan Cyriel Kegels, zijn dochter Nicolien en alle vrijwilligers die deze ochtend hebben
georganiseerd en vorm gegeven.

Project E-waste groepen 8
Hallo allemaal,
Wij zijn groep 8a en doen mee aan de E-waste race en hebben je hulp nodig!
Wat is de E-waste race? E-waste betekent elektronisch afval. In elektronisch afval zitten grondstoffen en die
grondstoffen raken op. De E-waste race is een wedstrijd waar we oude of kapotte elektrische apparaten in
zamelen.
Hoe kunnen jullie ons helpen? Jullie kunnen ons helpen door zelf e-waste te verzamelen of door thuis op zoek te
gaan naar e-waste. Ga dan naar www.ewasterace.nl en meld je afval aan. Dan komen wij het bij je thuis ophalen.
Je mag het ook afgeven op school bij groep 8a achter in het tussendoortje. Je mag alle e-waste inleveren, als het
in een vuilnisbak past. Geen losse baterijen of accu's inleveren in verband met brandgevaar!
Tot wanneer is de actie? 21 oktober is de race afgelopen.
Alvast bedankt! Groetjes, Groep 8a
Groep 8b doet ook mee aan deze actie.

Kinderboekenweek thema: Gi-Ga-Groen
De Kinderboekenweek is dit jaar van 5 t/m 16 oktober. Het thema
dit jaar is:
Gi-Ga-Groen!
Naast de wedstrijd van de gouden/zilveren griffels en penselen
hebben wij op school diverse activiteiten zoals: de opening van de
Kinderboekenweek op 5 oktober, de voorleeswedstrijd, een
boekenruilmoment, voorlezen in je maatjesklas en nog veel meer.
Nadere informatie over de verschillende activiteiten volgt nog.
In alle groepen wordt in deze periode extra aandacht besteed aan
boeken binnen dit thema. Hou Parro maar in de gaten.
Bibliotheken, kinderboekwinkels en de Lindenberg hebben ook veel
activiteiten. Kijk gerust op hun website.

Ingezonden:

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Tegenwoordig zijn er veel veranderende gezinssituaties, onder andere doordat ouders gaan scheiden en nieuwe
relaties aangaan. Vanuit het Schoolmaatschappelijk Werk Overbetuwe willen we hier graag op inspelen door
weer een nieuw “Kind en Scheiding” groep te starten voor leerlingen uit groep 4, 5 en 6.
De leerkrachten van alle scholen zien ook dat er veel kinderen zijn die te maken hebben met ouders die gaan
scheiden of gescheiden zijn.
Voor sommige kinderen is het al wat langer geleden dat zij met de feitelijke scheiding te maken hebben
gekregen, maar door het verdriet en/of de zorgen van hun klasgenootjes komt het bij hen soms ook weer op de
voorgrond.
De leerkracht biedt een luisterend oor en staat open voor de zorgen en het verdriet van de kinderen. Ze merken
echter dat er kinderen zijn die gebaat zijn bij meer begeleiding op dit gebied. De ervaring leert dat kinderen
elkaar goed kunnen steunen. Juist ook kinderen die een positieve ervaring hebben een ondersteunende rol.
Vanuit het schoolmaatschappelijk werk (SMW) willen we daarom het volgende aanbieden:
•
Laagdrempelig klein ondersteuningsgroepje voor kinderen uit groep 4, 5 en 6.
•
4 bijeenkomsten
•
Data en tijd: maandag 31-10, 7-11, 14-11 en 21-11 van 15.30 tot 16.30 uur
•
Locatie wordt nader bepaald, maar in elk geval binnen de gemeente Overbetuwe
•
Onder begeleiding van twee van onze SMW-ers: Maaike Gort en Lieke Gijzen
•
Kosteloze deelname.
Tijdens deze begeleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
•
Laten zien dat kinderen niet hoeven te kiezen.
•
Leren aangeven wat ze willen of hoe zij het zien.
•
Vragen van de kinderen beantwoorden.
•
Steun bieden aan elkaar.
Wij denken dat deelnemen aan het ondersteuningsgroepje een extra steuntje in de rug kan geven, ook op het
gebied van school. Wanneer kinderen in hun hoofd nog bezig zijn emoties te verwerken, hebben ze vaak minder
ruimte om te leren.
Voor inhoudelijke informatie en aanmelding mag u contact opnemen met Lieke Gijzen
(l.gijzen@santepartners.nl).
Als u uw kind voor dit groepje wilt aanmelden, ontvangen wij graag een mail vóór maandag 17 oktober, met
naam, leeftijd en schoolnaam van uw kind.
Met vriendelijk groet,
Maaike Gort, Angela Litjens, Sharon Wieringa en Lieke Gijzen
Schoolmaatschappelijk Werk Overbetuwe
Santé Partners (voorheen STMR)

Ingezonden:

Ingezonden:

Ingezonden:

Ingezonden:
Mantelzorgcafé in de Week van de
Opvoeding
Psychische zorgen in het gezin: hoe ga
je hier mee om.
Op dinsdagavond 4 oktober
organiseert Forte Welzijn weer een
mantelzorgcafé. Vanaf 19.15 uur is
iedereen welkom in basisschool Stap
voor Stap, Kruisakkers 3 in Elst. De
avond start om 19.30 uur en is uiterlijk
21.30 uur afgelopen.
In een pakkend verhaal vertellen
moeder en dochter over de weg die zij
hebben afgelegd: dochter met haar
tocht van puberproblemen naar
psychosen en opname en moeder die
zorg heeft en draagt voor haar kind.
Hoe hebben zij dat gedaan, hoe kan je
dat volhouden, wanneer moet je
loslaten, hoe kan je ook voor jezelf
zorgen.
Daarna is er ruimte voor het delen van
ervaringen van de bezoekers en het
uitwisselen van tips en tricks in kleine
groepen. De avond is toegankelijk voor
mensen die in aanraking komen met
mantelzorg privé of professioneel en
overige geïnteresseerden.
Aanmelden graag:
mantelzorgoverbetuwe@fortewelzijn.
nl of
dorette.van.lieshout@fortewelzijn.nl

Meer informatie over Forte vind je op
www.fortewelzijn.nl.

Forte Welzijn
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal
welzijnswerk. Wij ondersteunen en stimuleren mensen in hun
persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel
individueel als groepsgewijs. We doen dit vanuit sociale
bewogenheid en bevorderen dat mensen zelf hun keuzes
kunnen maken. De werkwijze van Forte kenmerkt zich door
professioneel en integer handelen. Forte werkt samen met
andere organisaties die zich eveneens inzetten voor het welzijn
van mensen.

De volgende Tam-Tam verschijnt op:
Vrijdag, 21 oktober

