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Tamarinde   

 

12 t/m 18 juni 2022 

(het) Woord vooraf 
Tijdens de studiedagen 
hebben we als team 
gekeken naar de 
opbrengsten van het 
afgelopen jaar. We zijn 
blij met wat we hebben 
bereikt. Er is natuurlijk 
nog genoeg te doen. 
Maar er is weer sprake 
van een stijgende lijn na 
corona. En daar zijn we 
blij mee. Niet bij 
iedereen is die stijgende 
lijn te zien. Sommige 
kinderen vinden het moeilijk om gemotiveerd te worden en gemotiveerd 
te blijven. Wij doen er alles aan om hen ‘aan’ te krijgen. Dat gaat het best 
als we als team kunnen samenwerken. Dus de leerling zelf, de ouders en 
de school. Doet u mee?  

Deze week:   
 
maandag: 

 
Weekopening groep 5 en 6 

dinsdag:  
woensdag: Ouderochtend groepen 2 

Verlengde schooldag groep 3 t/m 8.  
donderdag:  

vrijdag:   Ouderochtend groepen 3 

 

Studiedagen  
- Dinsdag hebben we vooral gekeken naar wat wij de opbrengsten 

noemen. Wat zijn de resultaten die behaald zijn het afgelopen jaar. Er 
is een stijgende lijn te zien bij de meeste vakken. Die lijn zien we bij 
rekenen nog niet terug in het gemiddelde. Daarom gaan we hiermee 
het komende jaar mee verder. Dit geldt ook voor begrijpend lezen. 
Hierover hebben we woensdag een studieochtend gehad. Daar 
hoorden we dat de leesmotivatie het belangrijkste is. Daarom gaan 
we vooral veel lezen en hebben we goede ideeën gekregen om dit te 
stimuleren. We schaffen nieuwe boeken aan en we hopen hiermee 
de leerlingen gemotiveerd en vooral enthousiast te krijgen voor lezen. 
Fijn als dat thuis ook gestimuleerd wordt. Ga met uw kind naar de 
bibliotheek. Die is voor kinderen gratis. Lees voor, ook als de kinderen 
al wat ouder zijn.  

- We hebben vooruit gekeken naar het komende jaar. Daar gaan we 
verder op de ingeslagen weg van het afgelopen jaar. Er is nog een jaar 
NPO-geld beschikbaar. Dat is fijn, we zullen het goed inzetten.  

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.  
Deze week: groep 5 en 6 

  
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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Wat werkt? 
Uit onderzoeken blijkt dat werken aan onderstaande punten effectief 
werkt. Dat willen wij dan ook doen.  

1. Goede leerkrachten en schoolleiders 
We zijn blij met de leerkrachten op onze school. Die zijn heel belangrijk. 
Natuurlijk is er verschil tussen bijvoorbeeld starters en ervaren 
leerkrachten, maar er worden goede lessen gegeven op onze school en 
de tijd wordt effectief besteed. Uiteraard blijven wij ons ontwikkelen. 
Daarom zijn er in het komende jaar iets meer studiedagen ingepland dan 
vorig jaar.  

2. Extra ondersteuning en zorg 
Naast de leerkrachten voor de klas gaan we door met het inzetten van de 
tutoren, net als afgelopen jaar is gebeurd. Ook de tutoren blijven zich 
ontwikkelen.  

3. Extra leertijd 
We gaan door met verlengdeschooldagactivititeiten.  

4. Vergroten belevingswereld  
Wereldoriëntatie, burgerschap en talentontwikkeling kunnen nog wat 
extra aandacht gebruiken. Ook hier gaan we mee aan de gang.  

5. Ouderbetrokkenheid  
Ouders zijn belangrijk. We zetten (en hier is al een beginnetje mee 
gemaakt) in op ouderbetrokkenheid 3.0. Dat betekent dat we onze 
samenwerking met u willen verstevigen. Als wij als ouders en school 
samen kunnen werken aan de ontwikkeling van het kind, dan komen we 
het verst.  
 

Weekopening  
De weekopening is voor groep 5 en 6. Ouders zijn van harte welkom om 
mee te kijken op maandagochtend van 8.30 tot 9.00 uur.  
 

Ouderochtend groep 2: woensdag 
Woensdagochtend om 8.30 uur is de ouderochtend voor groep 2. We 
kijken kort terug op het afgelopen jaar en kijken vooruit naar het 
komende schooljaar, groep 3. De overgang van groep 2 naar groep 3 is 
best groot. Een goede voorbereiding begint nu al. Daarom: hartelijk 
welkom in de aula! De koffie en thee staan klaar.  
 

Ouderochtend groep 3: vrijdag 
Vrijdagochtend om 8.30 uur is de ouderochtend voor groep 3. We kijken 
kort terug op het afgelopen jaar en kijken vooruit naar het komende 
schooljaar, groep 4. Hartelijk welkom in de aula! De koffie en thee staan 
klaar.  
 

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. 
 
 

Vakantierooster 2021 / 2022   
Data gelden ook voor de peuterschool  
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 
2022  
 
Studiedagen:  
Dit schooljaar niet meer.  
 
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. 
 



Formatie 2022 / 2023 
Op nog wat kleine dingen na zijn we bijna rond met de formatie. Omdat 
alles met elkaar te maken heeft kunnen we nu nog niet zeggen hoe de 
bemensing van de groepen volgend jaar is. Wel kunnen we melden dat er 
met de MR is afgesproken de volgende groepen te vormen:  

- 2½ groep 1. In het voorjaar van 2023 start dan nog een 
instroomgroep.  

- 2½ groep 2.  
Er komt dus naast twee groepen 1 en twee groepen 2 een groep 
½. (net als vorig schooljaar)  

- Twee ‘gewone’ groepen 3 en een schakelklas.  
- En dan verder van alle groepen twee groepen. Elke groep krijgt 

voor minimaal één dag een tutor.  
 

Gevonden voorwerpen 
We hebben weer heel veel gevonden voorwerpen. We stallen ze vanaf 
maandagmiddag uit in de aula. Wat woensdag niet is opgehaald, gaat 
weg.  
 

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.  
 

Betalingen 
We hebben een link gestuurd om de schoolreis en andere dingen te 
betalen. En dat heeft gewerkt. Alleen hebben we ons één ding niet 
gerealiseerd: je kunt de naam van het kind niet toevoegen bij de 
omschrijving van de bank. En uit de achternaam van de ouder op de 
bankrekening is niet altijd te achterhalen over wie het gaat. Daarom de 
vraag om als u gebruik maakt van de link of de QR-code om even een 
mailtje te sturen dat u heeft betaald met de naam van het kind en de 
tenaamstelling van de rekening. Als dat te ingewikkeld is, loop gerust even 

 
Opbrengst acties schoolplein 2022  

€172, 50 
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langs om te pinnen. Bij giften voor de sponsorkinderen is dit niet nodig. 
Juist mooi als de linkerhand niet weet wat de rechter doet, toch?  
 

Ouderenquête  
Volgende week krijgt u (dan echt!)  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.   
 
  

 

 

 

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  

https://www.leergelddenhaag.nl/schoolspullenpas
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Ter bezinning. Daarom is onze waterdag. (en als je dit leest, moeten we er eigenlijk meer organiseren).  

 


