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Stichting Vrienden van SAM
Sociaal jaarverslag Stichting Vrienden van SAM 2016-2017
SAM is een school voor Speciaal Basisonderwijs in Doetinchem. SAM heeft twee locaties in
Doetinchem met zo’n 250 leerlingen – kinderen met een ‘rugzakje’. Op 1 juni 2011 is de stichting
Vrienden van SAM (VvS) opgericht om extra middelen te verkrijgen in verband met het realiseren
van plannen die niet binnen de normale exploitatie van SAM gefinancierd kunnen worden. De VvS
wil ervoor zorgen dat de kinderen het nog leuker vinden op school, nog meer zullen genieten en
bovenal extra stimulansen krijgen.

Techniek
Het schooljaar 2016 - 2017 stond in het teken van de ‘Techniek’.
Alle leerlingen hebben deelgenomen aan extra technieklessen bij
het externe Technieklokaal. Daarnaast hebben een aantal
bedrijven, waaronder autobedrijf DAGO, autospuiterij Siebelink,
fabrikant van speciale fietsen Van Raam en interieurbouwer De
Lade, hun deuren geopend zodat alle groepen tijdens
bedrijfsbezoeken met techniek kennis konden maken. Bovendien
is een school in aanbouw bezocht waarbij de architect en
aannemer een toelichting op het gebouw en de bouw gaven.
Ook hebben een aantal mensen met technische beroepen
presentaties gegeven in de les – bv. een fietsenmaker en een
elektricien.

Als laatste zijn de jongsten naar De Spelerij - De Uitvinderij
in Dieren geweest om op speelse wijze met techniek kennis
te maken. De Spelerij is de meest ongewone speeltuin die
je ooit hebt gezien. Eigenlijk is het meer een doe-,
samenwerk- en verwondertuin waar je, samen met
anderen, de meest fantasievolle toestellen bedient en zelf in
beweging brengt.

De leerlingen zijn ook tijdens de reguliere lessen met
techniek bezig geweest en het resultaat is op de
‘Techniekavond’ gepresenteerd aan ouders en
belangstellenden. In alle lokalen waren voorbeelden te
bewonderen van de creativiteit van de kinderen en de
technieken die ze hebben opgedaan tijdens de aangeboden
uren.
Tijdens deze avond konden leerlingen onder leiding van
leerlingen van het Graafschap College bovendien elektrische
schakelingen uitproberen. Een heuse Citroën DS 21 uit 1971
pronkte op het schoolplein aan de Boddens Hosangstraat.
De hydropneumatische vering is het meest in het oog
springende deel van de techniek van deze Snoek.
Al deze activiteiten zijn door de Vrienden van SAM mede georganiseerd en volledig betaald.

Tot slot
De Stichting Vrienden van SAM maakt dit mogelijk samen met de Vrienden die de Stichting een
warm hart toedragen. Het Bestuur van de Stichting zal zich blijven inzetten om de kinderen van
SAM die extra’s te kunnen geven op sportief en sociaal-cultureel vlak die niet uit het reguliere
budget gerealiseerd kunnen worden. Wilt u het Bestuur hierbij helpen? Dan mag! Onze Stichting is
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor u fiscaal aantrekkelijk kunt helpen. Neem
bij vragen gerust contact met ons op.
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