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Weekmail van  

Tamarschool  

en peuterschool  

Tamarinde   

 

29 mei t/m 6 juni 2022 

(het) Woord vooraf 
Maandag was er een weekopening 
met de hele school. Het ging over 
dingen die je niet ziet, maar die er 
wel waren. Bijvoorbeeld in een 
sinaasappel zitten vitamines. Die zie 
je niet, maar ze zijn er wel. Zo is het 
ook met Jezus. Hij is naar de hemel 
gegaan. We zien Hem niet, maar Hij 
is er wel.  
https://www.youtube.com/watch?v=8gdo7Nd8gLw  
 

Deze week:   
 
maandag: 

 
weekopening groep 7 en 8 
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:  

vrijdag:   8.30 uur: Ouderochtend groep 7 

 

Weekopening 
Maandag om 8.30 uur is de weekopening voor groep 7 en 8. De 
weekopening is in de aula. Ouders zijn welkom.   
 

Ouderochtend groep 7 
Vrijdagochtend is de ouderochtend voor groep 7. We kijken kort terug op 
het afgelopen jaar en kijken vooruit naar het komende schooljaar, groep 
8. Dat is een bijzonder schooljaar. De voorbereiding daarvoor begint nu, 
dus wees erbij. Uiteraard praten we u ook bij over de adviezen en hoe de 
procedure is richting het voortgezet onderwijs.  
 

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 

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  
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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.  
 

Vanuit de MR 
Maandag 16 mei hebben we als deelraad (DR) met elkaar gesproken. 
Meester Arwin sloot aan als gast en leidde de discussie over 
ouderbetrokkenheid: wat is dat eigenlijk? Het is meer dan het helpen in 
de klas of bij uitjes. Het gaat over samenwerking tussen ouder en docent 
met als doel zo goed mogelijk onderwijs te geven en het kind zo goed 
mogelijk te laten ontwikkelen. Hoe kunnen we elkaar als ouders daarin 
helpen? Buddy voor elkaar zijn is een idee. Wordt vervolgd. 
Bij uitjes of andere activiteiten wordt regelmatig de hulp van ouders 
gevraagd. Hoe dit gebeurt, verschilt bij klas. Wens is dat hier één lijn in 
komt.  
Hoewel in het WeekBlad meerdere keren is opgeroepen veilig te parkeren 
gebeurt dit lang niet altijd. We willen u oproepen elkaar daarop aan te 
(blijven) spreken. Dat geldt ook voor de hondenpoep. Als u een hond ziet 
poepen, wilt u dan de eigenaar daarover aanspreken want vorige week 
lag er weer een hoop in de Fluitenbergstraat. In de Dalerveenstraat is het 
zo mogelijk nog erger.  
Mooi nieuws is dat de vacatures voor leerkracht allemaal ingevuld zijn. Als 
juffen volgend schooljaar terugkomen van zwangerschapsverlof is er zelfs 
wat ruimte over. De ervaring leert dat die ruimte goed ingevuld wordt. 
Op de vacature voor de oudergeleding van de DR is goed gereageerd: van 
20-30 mei kunt u stemmen. Hierover heeft u een mail gekregen. Als ouders 

kunt u allemaal betrokken zijn. U helpt school en daardoor ook uw kind 
door de enquête binnenkort in te vullen. Alvast bedankt! 
 

Verkiezingen MR 
Met deze QR-code kunt u stemmen op de kandidaat 
die u het meest geschikt acht voor de 
medezeggenschapsraad.  
Als u de QR-code scant, komen de kandidaten in beeld. 
Zij stellen zich voor. Onderaan kunt u dan stemmen.  
 

 
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.  

 
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:  
nog één: 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. 
 



- 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.  
 

Compassion  
We hebben afgesproken met de leerlingenraad dat er steeds groepen 
onze sponsorkinderen (zie hiernaast) onder hun hoede zullen nemen. 
Deze twee weken zijn dat de groepen 7 en 8.   
 

 
Opbrengst acties schoolplein 2022  

  
 

 

 

Schoolspullenpas voor kinderen tussen 4 t/m 17 jaar 

Heeft uw kind een Haagse Ooievaarspas? En is uw kind tussen de 4 jaar en jonger dan 18 jaar? Dan 

ontvangt u per post een aanvraagformulier om de Schoolspullenpas aan te vragen. Aanvragen kan voor elk 

kind van het gezin. 

Met deze Schoolspullenpas kunt u voor uw kind spullen voor school kopen: pennen, potloden, gymspullen, 

mappen… en wat er verder nog nodig is voor school.  

De waarde van de pas is €50 voor kinderen op de basisschool, €250 voor brugklassers en €150 voor 

leerlingen vanaf de tweede klas van het voortgezet onderwijs en het mbo. 

Hoe gaat de aanvraag? 

Controleer het aanvraagformulier goed. Kloppen de gegevens, dan kunt u het formulier terugsturen in de 

antwoordenvelop (postzegel niet nodig). 

U kunt de aanvraag ook digitaal doen op de website van Leergeld Den Haag! De aanvraag wordt dan snel 

behandeld. https://www.leergelddenhaag.nl/schoolspullenpas 

 

€172, 50 

https://www.leergelddenhaag.nl/schoolspullenpas


 

Eind mei verstuurt Leergeld Den Haag het aanvraagformulier. Bel ons op of mail ons als u 15 juni nog geen 

aanvraagformulier hebt ontvangen. 

T: 070-7796135 / 070-7796136 (ma-vrij 09.00-12.30 uur) 

Email: schoolspullenpas@leergelddenhaag.nl  
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