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WeekBlad 35 
Weekmail van  

Tamarschool  

en peuterschool  

Tamarinde   

 

5 t/m 11 juni 2022 

(het) Woord vooraf 
Zondag is het 
Pinksteren. Met 
Pinksteren vieren we 
dat de heilige Geest 
werd ‘uitgestort’. Dat 
klinkt als een soort 
waterval en volgens de 
omschrijvingen in de 
Bijbel was dat ook wel 
het gevoel. De eerste 
christenen hadden de 
ervaring dat ze plotseling ‘volgegoten’ werden met God. 
Veel latere gelovigen kennen dat gevoel: dat God ook in hun binnenste is 
en hun eigen geest inspireert. Dat vieren ze met Pinksteren: God komt 
zelfs zo dichtbij, dat Hij rechtstreeks in contact treedt met jou.  
 

Deze week:   
 
maandag: 

 
2e Pinksterdag kinderen zijn vrij 

dinsdag: Studiedag team basisschool. Peuterschool = open 
woensdag: Studiedag basisschool en peuterschool.  
donderdag:  

vrijdag:   8.30 uur: Ouderochtend groep 1 

 

Studiedagen  
Dinsdag en woensdag zijn er twee studiedagen voor de leerkrachten. Op 
woensdag ook voor de peuterjuffen.  
- Dinsdag gaan we aan de slag met de opbrengsten van de toetsen. We 

kunnen melden dat veel leerlingen de afgelopen maanden veel 
geleerd hebben en dat dit terug te zien is in de uitkomst van de 
toetsen.  

- Woensdag gaan de aan de slag met het onderwerp LEZEN. Een 
belangrijk onderwerp blijkt steeds weer. Tegelijk een onderwerp waar 
veel leerlingen niet echt warm voor lopen. Onder leiding van een 
deskundige gaan we ons daarop bezinnen.  

- We kijken woensdag ook om naar het afgelopen jaar. En we kijken 
vooruit naar volgend schooljaar.  

We verwachten dus de kinderen van de basisschool weer op school op 
donderdag 9 juni voor een kort weekje. Daarna gaan we nog vier volle 
weken door tot de zomervakantie, die begint op vrijdagmiddag 8 juli om 
12.15 uur.  
 
 

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

 
 Openbaringen 21: 3-5 
 
Compassion 
Elke maandag mogen kinderen geld 
meenemen voor onze sponsorkinderen 
van Compassion.  

  
Natanel (Dom. Rep.)   Cinthia (Ecuador) 
Geven kan ook via link of QR-code:  
https://www.ing.nl/particulier/betaalver
zoek/index.html?trxid=J8FLzcTxpqDATCr
z9hwmTG1KHNNU0vgE  
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Vrij vragen voor de zomervakantie 
We krijgen wat aanvragen binnen om eerder vrij te krijgen voor de 
zomervakantie. Omdat wij dit jaar vroeg vakantie krijgen scheelt het 
inderdaad nogal in de prijs van de tickets als je eerder weggaat. Dit is 
echter geen reden om vrij te krijgen. Wij geven dus om die reden geen 
toestemming om eerder op vakantie te gaan. Dit mag ook niet. Er is in 
Nederland leerplicht en alleen bij hoge uitzondering mag hiervan 
afgeweken worden.  
Voor ouders met bijvoorbeeld een werkgeversverklaring die wel eerder 
weg kunnen, kunnen wij niet garanderen dat rapporten etc. eerder klaar 
zijn. Dat komt dan na de zomervakantie. 
 

2022 / 2023 
In het WeekBlad van volgende week hopen we u iets meer duidelijkheid 
te geven over de formatie-invulling van volgend schooljaar. Nu kunnen we 
u melden dat er op dit moment geen grote gaten zijn in de formatie. In 
een tijd van enorm lerarentekort is dat echt een zegen!  
 

Ouderochtend groep 1 
Vrijdagochtend om 8.30 uur is de ouderochtend voor groep 1. We kijken 
kort terug op het afgelopen jaar en kijken vooruit naar het komende 
schooljaar, groep 2. Welkom in de aula! De koffie en thee staan klaar.  
 

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. 
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=
0qvirsUMPfHIvjaNYyN4aPgoxHZYYlaP  

- Groep 3 t/m 7: €25,00  
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=
qM1l72zaLNYiXHcaOiwAnH9OQRHl6SxY  

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.  
 

Ouderenquête  
Volgende week krijgt u van ons een link om de jaarlijkse ouderenquête in 
te vullen. We vinden uw mening over ons onderwijs belangrijk en hopen 
op een goede respons.   

Vakantierooster 2021 / 2022   
Data gelden ook voor de peuterschool  
2e Pinksterdag: maandag 6 juni 2022 
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 
2022  
 
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. 
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Verkiezingen MR 
Verkiezingen deelraad 
Beste ouders, 
Allereerst hartelijk dank voor jullie stem! Jullie hebben met 49% van de 
stemmen Marieke Koetsjarjan verkozen tot nieuwe ouder in de deelraad. 
Aankomende vergadering, op 20 juni, nemen we afscheid van Chris 
Walinga, die vele jaren in de oudergeleding van de deelraad heeft 
meegedacht.  
Is er iets wat u graag in deelraad besproken wilt hebben? Mail dat dan 
voor 13 juni naar mr@tamarschool.nl 
Hartelijke groet, de deelraad 
 

Compassion  
We hebben afgesproken met de leerlingenraad dat er steeds groepen 
onze sponsorkinderen (zie hiernaast) onder hun hoede zullen nemen. De 
afgelopen twee weken waren dat de groepen 7 en 8.  Zij voerden acties 
uit en haalden een mooi bedrag op. De komende twee weken zijn de 
groepen 5 en 6 aan de beurt. 
Om het geven gemakkelijker te maken hebben we een link en een QR-
code op dit WeekBlad geplaatst. We hopen dat er veel gebruik van zal 
worden gemaakt.  
 

Kids2Play 
Woensdagavond was er een 
voorspeelavond van de kinderen 
die meedoen met Kids@Play in de 
Vredekerk. Er waren kinderen die 
op de gitaar speelden, piano, 
keyboard, ukelele, saxofoon. 
Zeker een aanrader. Meer weten? 
Kijk op: 
https://www.vredekerk.nl/?page_id=4363  
Naast muziek zijn er in de Vredekerk (niet ver bij onze school, op de 
Maartensdijklaan) meer activiteiten voor kinderen.  
 

Om te doen / ter bezinning 
Hieronder vindt u wat activiteiten en bezinningsmateriaal van 
verschillende organisaties in de wijk. Wanneer dit niet strijdig is met het 
karakter van de school delen wij dit graag met u. Op dit moment worden 
er weer veel leuke en goede dingen georganiseerd voor kinderen.   
  
 

 

 
Opbrengst acties schoolplein 2022  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€172, 50 
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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 

 

 

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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Ter bezinning. Daarom is onze waterdag. (en als je dit leest, moeten we er eigenlijk meer organiseren).  

 


