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WeekBlad 33 
Weekmail van  

Tamarschool  

en peuterschool  

Tamarinde   

 

22 t/m 28 mei 2022 

(het) Woord vooraf 
Donderdag is het Hemelvaartsdag. We 
denken dan aan Jezus die terugging naar de 
hemel. Het is altijd mooi om over de hemel 
te filosoferen met kinderen. Eén ding is wel 
duidelijk: het is een prachtige plek. Een plek 
waar je graag wil zijn. Maar hoe kom je daar 
dan? Veel mensen hebben de neiging om te 
denken dat je de hemel toch wel moet verdienen. 
Dat je in je leven op aarde ‘airmiles’ moet sparen om in de hemel 
te komen. Je moet goede dingen doen. Geen slechte dingen doen. Dat is 
natuurlijk fijn. Maar de hemel verdien je er niet mee. Die is al verdiend. 
Door Jezus. Daarom is Hij eerst naar de hemel gegaan. En mogen zij, die 
Hem volgen, Hem ook volgen de hemel in.  Goed om te weten: voor wie 
in Jezus geloven, begint de hemel al hier op aarde.  
 

Deze week:   
 
maandag: 

 
weekopening groep 1- 8 (schoolplein)  
VSD Engels groep 6 en 7  

dinsdag:   
woensdag: 8.30 – 9.00 uur: koffie in de aula  

13.00 – 14.00 uur: VSD groep 3  lezen  
                                 VSD groep 2/3: kom buitenspelen 
                                 VSD groep 4/5: circusacts  
                                 VSD groep 6/7: Skaten en waven  

donderdag: Hemelvaartsdag, vrije dag  

vrijdag:   vrij  

 
Weekopening 
Maandag om 8.30 uur is de weekopening voor groep 1 t/m 8.  De opening 
is op het schoolplein. Ouders zijn van harte welkom! Wilt u achteraan 
aanschuiven? Als het regent, gaat de weekopening niet door.  
 

Hemelvaartsdagweekend 
Donderdag is het Hemelvaartsdag. Donderdag en vrijdag zijn alle 
leerlingen vrij.  
 

Margedag groep 1 en 2  
Woensdag (!) is een margedag voor groep 1 en 2. Deze leerlingen hebben 
dus een extra lang weekend.  
 

Gebedsgroep 
Elke vrijdag om 8.30 uur kunnen ouders 
bidden voor de school.  
 
Maandtekst mei  

 
1 Korinthe 12 : 27 
https://www.youtube.com/watch?v=ZwKS0v29wp4  

 
 
Compassion 
Elke maandag mogen kinderen geld 
meenemen voor onze sponsorkinderen 
van Compassion.  

  
Natanel (Dom. Rep.)   Cinthia (Ecuador) 
Deze week: groep 5 en 6 spannen zich 
extra in voor Natanaël en Cinthia.  
 
Vakantierooster 2021 / 2022   
Data gelden ook voor de peuterschool  
Hemelvaartsweekend: 26, 27 mei 2022 
2e Pinksterdag: maandag 6 juni 2022 
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 
2022  

mailto:info@tamarschool.nl
https://www.youtube.com/watch?v=ZwKS0v29wp4


Geboren  
Op 14 mei is Romee 
geboren. Zij is de dochter 
van juf Marjolein Lelyveld-
Quist en haar man 
Stefano. Moeder en kind 
maken het goed. Hartelijk 
gefeliciteerd.  
 
 

Schoolreis  
Op woensdag 22 juni is de schoolreis.  

- Groep 1 en 2 gaan naar speeltuin de Kievit in Berkel en Rodenrijs; 
- Groep 3 en 4 naar Plaswijckpark; 
- Groep 5 t/m 7 naar Duinrell.  

De schoolreis is van 8.30 tot 16.00 uur. Groep 1 en 2 zijn iets eerder terug. 
Deze tijd krijgt u nog door. Dat betekent dus dat de woensdagmiddag 
ingeleverd wordt. Dat doen we omdat het op woensdag meestal wat 
rustiger is dan andere dagen. We halen dit in op vrijdag 24 juni. We 
wisselen in deze week dus de woensdag en de vrijdag om.  
De kosten zijn:  

- Groep 1 en 2: €15,00 
- Groep 3 t/m 7: €25,00  

Geen enkel kind mag uitgesloten worden van de schoolreis. Wanneer u 
voor de schoolreis niet wilt of niet kunt betalen, dan hoeft dit niet. 
Natuurlijk hopen wij dat iedereen die het kan betalen dit doet, anders 
kunnen we in de toekomst geen schoolreis meer organiseren.  
In het verleden kon de schoolreis met de Ooievaarspas worden betaald, 
maar dat kan niet meer. Betalen kan bij de administratie door te pinnen. 
Overmaken mag ook. Zie hierboven voor het rekeningnummer. Graag de 
naam van het kind vermelden.  
De groepen 8 gaan niet op schoolreis. Zij zijn in september al op kamp 
geweest.  
 

Verkeer rondom de school  
Vanuit de buurt kwamen een aantal klachten. En die zijn terecht. 
Daarom uw/ jouw aandacht voor:  

- Parkeren: parkeer alleen in de vakken en niet midden op straat of 
op de inrit. Dat hindert anderen en het stopt op. Ook niet in het 
gras aan de Maartensdijklaan. Dat is bovendien best gevaarlijk als 
kinderen uit moeten stappen.  

- Fietsen: er wordt veel gefietst op het trottoir. Best begrijpelijk, 
maar niet handig voor de voetgangers. 
Juist als de school aan of uit gaat, zijn er 
veel voetgangers. Dus: afstappen.  

We hebben de situatie opnieuw onder de 
aandacht van de wijkagent gebracht. De politie 
zal weer regelmatig langs komen. Er wordt niet 
gewaarschuwd maar meteen bekeurd.  
 

Resultaten Centrale Eindtoets 
De leerlingen van groep 8 maakten onlangs de Centrale Eindtoets. 
Vandaag ontvingen we daar de resultaten van. We zijn blij met de 
behaalde scores. Veel leerlingen scoren in lijn met het schooladvies, dus 
op het niveau dat we van hen verwachtten.  
 

 
Studiedagen:  

• dinsdag 7 juni 2022  

• woensdag 8 juni 2022 (na 
Pinksteren) Geldt ook voor de 
peuterschool.  

 
Vrije middag: (12.15 uur vrij):   

• vrijdag 24 juni  (inhaaldag schoolreis 
van woensdag)  

• vrijdag 8 juli (middag voor de 
zomervakantie)  

 
Margedagen groep 1 en 2:  

9. woensdag 25 mei 2022 (dag voor 
Hemelvaartsdag) 

10. vrijdag 1 juli 2022  
 
Overblijftijden 
Groep 1 en 2:  
12.00 - 12.30 uur: buitenspelen op het 
grote plein. 
12.30 - 13.00 uur: eten in de klas.  
Groep 3 en 4: 
12.05 - 12.35 uur: eten in de klas  
12.35 - 13.05 uur: buitenspelen op het 
grote plein.  
Groep 5 en 6:  
12.00 - 12.30 uur: buitenspelen op het 
achterplein  
12.30 - 12.45 uur: eten in de klas.  
Groep 7 en 8:  
12.20 - 12.35 uur: eten in de klas  
12.35 - 13.05 uur: buitenspelen op het 
achterplein.  
 

Vakantierooster 2022 / 2023  

(voor de vroege boekers).  
Buiten de vakanties, geen verlof.  
Dit zijn alleen de vastgestelde vakanties. 
Er volgen nog studiedagen.  
Prinsjesdag: dinsdag 20 september 2022 
Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 
januari 2023 
Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 
maart 2023 
Paasweekend: 7 t/m 11 april 2023 
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaartsweekend: 18, 19 mei 2023 
2e Pinksterdag: 29 mei 2023 
Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus 
2023. 
 



Compassion  
We hebben afgesproken met de leerlingenraad dat er steeds groepen 
onze sponsorkinderen (zie hiernaast) onder hun hoede zullen nemen. 
Deze komende twee weken zijn dat de groepen 7 en 8.   
Groep 3 en 4 hebben erg hun best gedaan om de afgelopen weken genoeg 
geld binnen te halen voor onze sponsorkinderen.   

 
Opbrengst acties schoolplein 2022  

  
 

  

€172, 50 


