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WeekBlad 1  
Weekmail  van  Tamarschool en 

peuterschool Tamarinde   
1 t/m 7 september 2019  

(het) Woord vooraf 
Dit is het eerste WeekBlad in het 
nieuwe schooljaar. We hopen dat 
kinderen en ouders weer zin 
hebben om naar school te gaan. En 
dat iedereen een goede vakantie 
heeft gehad. Als team hebben we 
er zin in.  
De Tamarschool bestaat tien jaar. 
Tien jaar geleden begon de school 
eind augustus met 14 leerlingen. 
Nu zijn dat er 300 meer. We 
hebben een mooi gebouw 
gekregen. Er zijn de afgelopen tien 
jaar mooie dingen gebeurd. Er 
waren ook moeilijke tijden. Wij 
hebben ervaren dat God ons die 
tien jaar gedragen heeft.  
Dit schooljaar staan we stil bij het cijfer 10. Omdat we tien jaar bestaan. 
Maar ook omdat we willen denken in mogelijkheden. Als je op school een 
10 haalt is dat een mooi cijfer. Hoger kan niet. Wij geloven dat elk kind is 
gewild door God en door Hem gezien wordt. Zo willen wij ook naar de 
kinderen kijken. Omdat God hen ziet zitten, zien wij het ook met hen 
zitten. Als we het zo bekijken is elk kind een tien. Een uniek schepsel van 
God met veel mogelijkheden. Ook een kind wat nog veel moet leren en 
afleren. Daar willen we dit jaar hard mee aan het werk.  
 

Kort - deze week  
 

 

Maandag: 

 
 
8.30 start schooldag in de klas 
8.35 – 9.00: voorlichting voor ouders 
14.30: jaaropening 

Dinsdag: Sportdag groep 3 t/m 8  
Woensdag: 8.30: koffie!  
Donderdag:  
Vrijdag:    8.30: ouderochtend groep 6, 7, 8. 

 
Maandag: Jaaropening 
Na de vakantie starten we op maandag 2 september om 8.30 uur. De 
kinderen kunnen naar de klas gebracht worden.  
- Ouders zijn welkom in de aula van 8.35 tot 9.00 uur om zaken die 

belangrijk zijn voor het komende jaar door te nemen.  
- ’s Middags rond 14.30 uur is de jaaropening (bij mooi weer) op het 

plein. Ouders zijn hierbij welkom.  

Lief en leed 
 
Gebedsgroep 
Elke dinsdag wordt op onze school 
gebeden. Alle ouders zijn welkom van 
8.30 tot 9.00 in de kelder van de school. 
Hartelijk welkom!  
 
Maandtekst september: 

 
 

Vakanties en vrije dagen: 
Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus 
2019 
 
Vakantierooster 2019/2020  
Uw vakantie moet altijd binnen de 
schoolvakantie vallen.  
Prinsjesdag: 17 september 2019 
Herfstvakantie: 21 t/m25 oktober 2019 
Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 
januari 2020 
Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 28 
februari 2020 
Goede Vrijdag: 10 april 
Tweede Paasdag: 13 april  
Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020 
Hemelvaartsweekend: 21, 22 mei 2020 
2e Pinksterdag: 1 juni 
Zomervakantie: 20 juli t/m 28 augustus 
2020 
 
Studiedagen:  
Maandag 16 september 2019  
Woensdag 6 november 2019  
Donderdag 6 februari 2020 
Dinsdag 14 april 2020  
Donderdag 25 juni 2020 
Vrijdag 26 juni 2020 
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Weekopeningen  
De indeling van de verschillende bouwen zijn volgend schooljaar iets 
anders omdat er dit jaar een groep 6/7 is.   

- Onderbouw: groep 1 en 2 
- Middenbouw: groep 3, 4, 5 
- Bovenbouw: groep 6, 7, 8.  

A.s. maandag is er geen weekopening. 9 september is de weekopening 
voor de onderbouw.  
 
Dinsdag: Sportdag groep 3 t/m 8: dinsdag 
Dinsdag 3 september is er een sportdag voor de kinderen van groep 3 
t/m 8 in en bij de sportcampus in het Zuiderpark. Deze valt binnen de 
schooltijden. Laat de kinderen in sportkleding naar school komen, of geef 
sportkleding mee.  
 
Woensdag: Koffie 
Elke woensdagochtend is er koffie voor ouders. Met name op woensdag 
zien we veel ouders nog even met elkaar praten in de aula of buiten. Dat 
vinden wij een goede zaak en daar bieden we als school koffie bij aan.  
Ga ook een keer een gesprekje aan met een ouder die je nog niet kent. 
Dat kan heel verrijkend zijn. Of nodig een ouder uit de klas uit om samen 
koffie te drinken.  
 
Vrijdag: ouderochtend:  
Vrijdag 6 september van 8.30 tot 9.15 uur is de ouderochtend voor de 
ouders van groep 6, 7 en 8. Met de kinderen erbij bespreken de 
leerkrachten het schooljaar. Wat kunt u verwachten? Wanneer wordt er 
huiswerk meegegeven? Enz. Probeer er bij te zijn!  
 
Graag uw aandacht voor:  

- Op tijd. De deuren gaan 8.20 uur open en sluiten om 8.30 uur. 
Dan moeten alle kinderen binnen zijn.  

- Fruitdagen: Dinsdag en donderdag zijn fruitdagen. Dan nemen 
de kinderen voor 10 uur fruit mee.  

- Waterdag: Woensdag is waterdag. Dan mag om 10.00 uur alleen 
water gedronken worden.  

- Traktaties: Altijd één ding. (één zak is niet één ding, maar een 
zak met meer dingen…) 

- Ophalen: Graag buiten wachten, anders wordt het echt te vol in 
de aula.  

- Gezond eten: Zorg dat uw kind ontbeten heeft als het naar 
school komt, gezond eten mee krijgt (dus geen croissants en 
donuts enz.) maar een boterham met (ook) gezond beleg.  

 
Financiën 
De school is gratis, maar er zijn wel een aantal kosten:  

- Overblijven: €2,00 per keer, €16,00 per maand of €150,00 per 
jaar als u voor 15 september betaalt. Daarna €160,00.  

- Ouderbijdrage: €50,00 voor het eerste kind, €35,00 voor 2e en 
volgende kind.  

- Zwemmen (groep 5): €22,00 
- Schoolreis (juli 2020): €25,00 

Wij stellen het erg op prijs als u zo snel mogelijk betaalt. Dat scheelt ons 
veel administratie. Bij voorkeur pinnen bij de administratie of overmaken 
via de bank. Altijd de naam van uw kind bij de betaling vermelden.  
 
 

Margedagen groep 1 en 2. 
1. 13 september 
2. 11 oktober 
3. 22 november 
4. 6 december 
5. 31 januari 2020 
6. 14 februari  
7. 27 maart 
8. 17 april 
9. 12 juni 2020  

Vrije vrijdagmiddag groep 3 t/m 8  
12.30 uur vrij.  

1.  11 oktober 2019 
2. 6 december 2019 
3. 14 februari 2020 
4. 17 april 2020 
5. 3 juli (inhalen schoolreis) 

Vrije middagen 12.00 uur vrij:  
- 20 december 2019 (Kerst) 
- Donderdag 9 april. (Paasviering) 
- 24 april 2020 (Koningsspelen)  
- 17 juli 2020 (Zomervakantie)  
-  
Weekopening (maandag 8.30 – 9.00 
uur)  
- 9 september: Onderbouw  
- 23 september: middenbouw 
- 30 september: bovenbouw.  
- 7 oktober: groep 1- 8 
- 14 oktober: Onderbouw 
 
Ouderochtenden (vrijdag 8.30 – 9.15 
uur) 
- 6 september: groep 6, 7 en 8.  
- 13 september: groep 4 en 5 
- 27 september: groep 2 en 3 
- 4 oktober: groep 1  
- 18 oktober, 1, 8, 15 en 29 

november: themaochtenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rookvrije school 
In 2020 mag er op scholen niet meer gerookt worden. Wij voeren de 
regel al in vanaf september. Er verandert niet veel, want wij hadden al de 
regel dat er op de schoolpleinen niet gerookt mocht worden.  
 
Kennismakingsgesprekken / verwachtingsgesprekken 
In de week van 23 september (de vierde schoolweek) zijn de 
kennismakingsgesprekken gepland. U krijgt van de leerkracht een 
uitnodiging om in te schrijven via Parro. De gesprekken zijn in de middag 
omdat wij zoveel mogelijk de kinderen bij het gesprek aanwezig willen 
laten zijn.  
 
Gouden weken 
De eerste weken na de zomervakantie worden vaak de gouden weken 
genoemd. De groepsvorming is dan heel belangrijk. Als we daarin 
investeren hebben we daar het hele jaar door gemak van. We zullen dus 
de eerste weken veel doen aan activiteiten die de groepsvorming 
stimuleren.  
 
Schoolkamp groep 8  
Groep 8 gaat op schoolkamp op 18, 19 en 20 september. We gaan naar 
Heino. (www.heino.nl) Op een groot terrein zijn daar allemaal leuke 
dingen te doen. De eerste dag wordt Slagharen bezocht. De kosten zijn 
€135,00. Ooievaarspashouders betalen €85,00.  
 
Gebedsgroep  
Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van Ruben en Margareth 
Sumter. Zij waren de ‘vader en moeder’ van de gebedsgroep. Jarenlang 
hebben zij de gebedsgroep geleid. Ze hebben dat op een bezielende en 
integere manier gedaan. We zijn daar dankbaar voor. We vinden het fijn 
dat we ons gedragen weten door het gebed. De gebedsgroep gaat 
gewoon door. Hartelijk welkom op dinsdagochtend van 8.30 tot 9.00 (of 
iets later). De gebedsgroep is in de kelder van school.  
 
Ouderochtenden: De perfecte ouder bestaat (niet)!  
Uiteraard bestaat de perfecte ouder niet. Want we hebben allemaal te 
maken met onze beperkingen. Maar we hebben ook mogelijkheden! 
Daar willen we het met elkaar over hebben. 
- vrijdag 18 oktober: De perfecte ouder / Het perfecte team.  

Hoe kun je alleen of samen de perfecte ouder zijn? Er wordt veel van 
ouders verwacht. Ouders willen het heel graag goed doen. Vaak 
onder druk van anderen. Hoe houd je het ontspannen en toch goed? 

- vrijdag 1 november: Rust, reinheid, regelmaat.  
Het belang van regels en rituelen. 

- vrijdag 8 november. Nationaal schoolontbijt. Ook voor u staat een 
ontbijtje klaar. Thema: Het belang van goede voeding. Hoe breng je 
dat over op je kind? 

- vrijdag 15 november: Positief communiceren.  
- vrijdag 29 november: Belonen en straffen.  

 
Samenspelgroep 
We hebben een samenspelgroep voor kinderen van 2 tot 2 ½ jaar en hun 
ouder(s). Dit is op woensdag van 8.30 tot 10.30 uur. Aanmelden kan bij 
juf Annemieke Kester. Er hebben zich al een aantal kinderen aangemeld, 
er kunnen er nog een paar bij. Er zijn geen kosten aan deze groep 
verbonden. akester@tamarschool.nl  
 

Sparen voor het schoolplein 
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Benoemd:  
Op de laatste vrijdag van dit schooljaar hebben we nog een leerkracht 
kunnen benoemen voor groep 4b. Meester Rens Krijger. We zijn hier heel 
blij mee en merkten hierin weer dat God onze gebeden verhoort.  
Hiermee zijn de grootste gaten gevuld en kunnen we volgend schooljaar 
goed starten.  
Rens zoekt nog woonruimte, dus als u iets weet, geef het door aan 
meester Jan.  
 
Groepsverdeling 2019 / 2020 / bezetting  

- Groep 1A: (deel van 1C): juf Mathea Brugmans (ma, di, wo, do), 
juf Rianne Verton (vr).  

- Groep 1B (deel van 1C): juf Marijke Rodenburgh (ma, di, wo). 
Voorlopig is meester Marc Wilts er op donderdag en vrijdag.  

- Groep 1C: start januari 2020.  
- Groep 2A: (huidige 1B): juf Denise van de Beek (ma, di, do, vr). 

Tot 1 oktober op woensdag juf Janine Slob.  
- Groep 2B: (huidige 1A): Juf Joëlle Middelkoop (ma), juf Tamara  

Bronne (di-vr).  
- Groep 3A (huidige 2B): juf Lotte van Essen  
- Groep 3B: (huidige 2A): juf Carina de Hullu 
- Groep 4A: (huidige 3A): juf Janine Bongers (ma, vr), juf Erna 

Bouw (di, wo, do) 
- Groep 4B: (huidige 3B): juf Lisanne van Dam. Zij gaat met 

zwangerschapsverlof en wordt op vrijdag vervangen door juf 
Jantine Urban op vrijdag . Ma, di, wo, do: meester Rens Krijger.   

- Groep 5A (huidige 4A): Meester Meine Kreuzen (ma, di, wo), juf 
Jessica den Heijer (do, vr) 

- Groep 5B (huidige 4B): juf Dorieke Dijkshoorn  
- Groep 6A (huidige 5A): juf Isabelle Volkers (di, wo, do), juf Ilze 

Post (ma, vr) 
- Groep 6B/7B (huidige 5/6B): juf Carolien de Boer (4 dagen, 

maandag nog niet bekend). De eerste maandag start zij wel in 
groep 6/7. 

- Groep 7A: Juf Sanne (ma – do). Vrijdag: meester Meine Kreuzen.  
- Groep 8: juf Laura Roeleveld (ma-vr), juf Femke Baak (ma) 
- Gym: juf Kate de Jong (ma – do)  

De verdeling van de peutergroepen blijft hetzelfde:  
- Zebra’s en Panda’s: juf Yvette Raalte en juf Ellen Oppenhuizen.  
- Giraffen en Koala’s: juf Alde Marieke van Leeuwen, juf Erica 

Geelhoed, juf Rieneke Verbrugge.  
 

- Als onderwijsassistent is benoemd mw. Olga Somariki. Zij start in 
de tweede week van september.  

Ibers:  
- Peuters, groep 1 en 2: juf Annemieke Kester (ma, di, do) 
- Groep 3 t/m 7: juf Elise de Kleuver (ma, di, do) 
- Groep 8 en matrixcoaching: juf Tine Visser  
- Algemeen (o.a. OPP’s) en hoogbegaafdheid: juf Rianne 

Eernstman 
Begeleiding arrangementen: juf Lisanne Kersten (ma, di)  
Administratie en managementondersteuning: juf Emy Burggraaf 
(fulltime) 
Directeur: Jan Boer (fulltime) 
 
 
 



Kalender  
Op de kalender die meegegeven wordt staan alle belangrijke activiteiten 
van de school. Let alvast op de volgende zaken.  

 Nieuw zijn 4 vrije vrijdagmiddagen voor groep 3 t/m 8 (dat is 
altijd gelijk met een margedag groep 1 en 2). Deze middagen zijn 
bedoeld om de leerkrachten de gelegenheid te geven het nieuwe 
thema van Blink goed voor te bereiden. Hier zijn dus eigenlijk 
studiemiddagen.  

 Vrijdag 31 januari 2020 is er weer een optreden met de 
Vliegende Speeldoos. De voorstelling is ’s avonds rond 19.00 uur. 
De kinderen van groep 3 t/m 8 worden die dag om 11.00 uur op 
school verwacht.   

 Woensdag 1 juli 2020: schoolreis tot ongeveer 15.30 uur. Vrijdag 
3 juli is de school dan om 12.30 uur uit.   

 
 
  

 

Gymrooster. Op deze dag moeten leerlingen gymkleding meenemen. 

maandag: 9:00-9:45  
9:45-:10:30 
10:30-11:15  
11:15-12:00 
12:45-13:30 
13:30-14:10  
14:10-14:55 
15:00- 16:00   
16:00 – 17:00  

Groep 6/7B  
Groep 7A 
Groep 6a 
Groep 8 
Groep 4a 
Groep 5a 
Groep 4b  
NASCHOOLSE SPORT GROEP 3 EN 4  
NASCHOOLSE SPORT GROEP 5 T/M 8 

dinsdag:  8:30-9:20 
9:20-10:10  
10:20-11:10 
11:10-11:20  
13:00-13:50  
13:50-14:45  
15:00 – 16:00  
16:00 – 17:00  

Groep 1a  
Groep 1b 
Groep 2a 
Groep 2b 
Groep 3a 
Groep 3b 
NASCHOOLSE SPORT GROEP 3 EN 4  
NASCHOOLSE SPORT GROEP 5 T/M 8 

WOENSDAG: 8:30-9:15  
9:15-10:00  
10:00-10:45  
10:55-11:40  
11:40-12:25  

Groep 3a 
Groep 3b 
Groep 4a 
Groep 4b  
Groep 5b  

DONDERDAG: 8:30-9:20  
9:20-10:10 
10:20-11:10  
11:10-11:20  
13:00-13:55  
13:55-14:45 

5b 
6a 
5a 
67b 
7  
 8  

Vrijdag   Groep 1 en 2  

 

Groep 5 heeft op vrijdag zwemmen van 10.25 tot 11.10 uur.  
 


