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Sociaal jaarverslag 2017 – 2018 - 2019
SAM is een school voor Speciaal Basisonderwijs in Doetinchem. SAM heeft twee locaties in
Doetinchem met zo’n 250 leerlingen –

'kinderen met extra ondersteuningsbehoeften’. 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.

Muziek en Beweging
Muziek is al vaker onderwerp van onze activiteiten geweest. We denken bijvoorbeeld aan ‘Licht uit,
Spot aan’ in het schooljaar 2015 – 2016. En beweging hebben we in bijvoorbeeld het schooljaar
2014 – 2015 al eens mogen ondersteunen met o.a. een tafeltennistafel en de ‘pannakooi’ bij de
locatie Van Limburg Stirumlaan. Waarom dan niet een keer een combi hiervan gemaakt.
Ook het schooljaar 2017 – 2018 hebben we voor deze combi gekozen. Het muziek onderwijs
mochten wij verrijken met de schenking van 8 Djembes.
Omdat djembés een geluid kunnen produceren dat
kilometers verderop nog te horen is, werd deze trommel
traditioneel gebruikt om snel met andere dorpen te
kunnen communiceren. De traditionele djembé wordt
met de hand gemaakt. Een boomstam wordt uitgehold
en bespannen met een geitenvel. Dit vel wordt via een
touw-bespanning op de djembé bevestigd. De djembe is
de bekendste en meest populaire West-Afrikaanse trommel. Door het mooie geluid en de
laagdrempeligheid van de djembe is het mogelijk samen een mooi stuk muziek neer te zetten, zelfs
tijdens een eerste kennismaking. De Djembees hebben we besteld bij Martin Bernard, eigenaar van
Fola. De jarenlange ervaring van Martin Bernhard staat garant voor kwalitatief hoogwaardige
djembes.
Om beweging nog meer te stimuleren hebben we dit
schooljaar in overleg met school eveneens een aantal
materialen gedoneerd voor op het plein. Denk hierbij aan
stepjes en driewielers maar ook aan kinderbezems. De
overhandiging vond plaats op de locatie Van Limburg
Stirumlaan. Kinderen, directeur en voorzitter namen
gezamenlijk de onthulling voor hun rekening.

En natuurlijk werd er gelijk een groot feest
van gemaakt. Binnen werden de Djembees
gelijk uitgeprobeerd. Als eerste door de
directeur. En daarna mochten de stepjes,
driewielers en bezempjes mee naar het
schoolplein. Om er vervolgens achter te
komen dat soms wat uitleg op z’n plaats is.
We hopen dat de kinderen veel plezier zullen
beleven aan de geschonken spullen.

Lezen, en meer!
Het schooljaar 2018 – 2019 stond geheel in het teken van lezen. Nou
ja, en meer dan dat.
Al sinds vele jaren konden onze kinderen op de locatie Boddens
Hosangstraat wekelijks naar de schoolbibliotheek. In de loop van de
jaren is die ‘bieb’ uitgegroeid van twee stellingen met boeken tot een
bibliotheek waar de kinderen met plezier naar toe gaan en ruime keuze
hebben. Naast het maken van ‘leeskilometers’ is het lenen van een
boek meer dan dat. Je moet er goed voor zorgen en zuinig op zijn, je
moet het weer teruggeven, je moet een keuze maken. Het lenen bij de schoolbieb is zoveel meer
dan alleen lezen.
Omdat de schoolbieb zo’n succes is, is de biebcoördinator gevraagd of het mogelijk is om ook op de
Van Limburg Stirumlaan een bieb op te zetten. Natuurlijk is dat mogelijk maar, waar halen we de
stellingen en de boeken vandaan?!

Het lijntje met de Vrienden van SAM is in dit geval heel kort. Na het nodige overleg is besloten het
goed aan te pakken. De school werd uitgekamd voor een geschikte locatie in de school, een
meubelmaker werd in de arm genomen om de stellingen te ontwikkelen en er werd nagedacht over
het verzamelen van boeken. Veel boeken. En, vooral niet de belangrijkste factor niet vergeten,
biebouders werven. Want zonder hen geen bieb!
Een lokaal werd al snel geschikt gevonden voor de benodigde
stellingen. En de boeken begonnen binnen te druppelen. Een oproep
in de krant leverde veel reacties op. Van Ede tot Winterswijk. Overal
werd naar toe gereden om boeken te halen.
De demo stelling werd opgeleverd. Met wat ‘fine tuning’ is op basis
hiervan de stelling gerealiseerd. Uiteindelijk staat er nu zo’n 70
meter stelling waar bij de start zo’n 1500 boeken op staan. Keurig
schoon gemaakt, gekaft, van het juiste AVI niveau voorzien en met
de uitleenkaart erin.
Voor de opening van de nieuwe schoolbieb is ook groots uitgepakt.
Workshops door verschillende schrijvers, verslag via Get a Grip FM
radio en een heuse schrijver die de opening verricht. Wat een
feestelijk gebeuren op 11 april 2019 op beide locaties.

Fred Diks, bekend van onder andere Koen
Kampioen, delen van de Kameleon,
Voetbalsterren en James Blond, kwam
persoonlijk onze nieuwe bieb openen. De
nieuwe bieb is vanaf nu open op de woensdag
ochtend.

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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