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19 t/m 25 juni 2022 

(het) Woord vooraf 
In dit WeekBlad leest u meer over de groepsindeling voor volgend 
schooljaar. Dat is elk jaar weer een hele klus. Gelukkig is het in grote lijnen 
rond. En daar zijn we blij mee. We horen van veel scholen om ons heen 
die nog veel vacatures hebben. Voldoende redenen om dankbaar te zijn.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=e-UhikQVG5Q  
 

Deze week:   
 
maandag: 

 
8.30 Weekopening groep  3 en 4.  

dinsdag:  
woensdag: 8.30 – 16.00 uur: Schoolreis groep 1 t/m 7 
donderdag:  

vrijdag:   Ouderochtend groepen 4 
12.15 uur vrij ivm schoolreis woensdag.  

 

Weekopening  
De weekopening is voor groep 3 en 4. Ouders zijn van harte welkom om 
mee te kijken op maandagochtend van 8.30 tot 9.00 uur.  
 

Ouderochtend groep 4: woensdag schuift door naar 
vrijdag in de teamkamer (1e verdieping) 
Woensdagochtend om 8.30 uur staat de ouderochtend voor groep 4 op 
de kalender. Omdat dan ook de schoolreis is, verzetten we die naar 
vrijdagWe kijken kort terug op het afgelopen jaar en kijken vooruit naar 
het komende schooljaar, groep 5. Hartelijk welkom in de aula! De koffie 
en thee staan klaar.  
 
 
 

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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Ouderochtend groep 5: wordt verzet en groep 6 ook.  
Vrijdagochtend stond de ouderochtend voor groep 5. Maar dan is er 
zwemmen en kunnen de kinderen bij het zwembad worden afgezet.  
Deze wordt verzet naar woensdag 29 juni.  
De ouderochtend van groep 6 is dan op vrijdag 1 juli.  
 

Gesprekken 
Voor het einde van het schooljaar staan niet standaard 
tienminutengesprekken gepland. Wanneer wij het nodig vinden om voor 
de overgang nog met u te spreken, ontvangt u hiervoor een uitnodiging 
van de leerkracht. Wanneer u nog met de leerkracht wilt spreken, kunt u 
hiervoor ook zelf een afspraak maken.  
 

Ouderportal 
Sommige ouders checken het dagelijks, anderen weten van het bestaan 
niet af. Naast Parro is er het ouderportal. Hier kunt u de gegevens en de 
resultaten van uw kind zien. Bijv. de uitslag van de cito. U vindt het via 
ouders.parnassys.net. Bent u er nog nooit geweest of bent u uw 
wachtwoord vergeten, stuur ons een mailtje 
(administratie@tamarschool.nl) dan krijgt u van ons een mailtje met de 
link.  
 

Wieltjesweek 
Deze week is het wieltjesweek! Iedereen mag buiten speelgoed 
meenemen met wieltjes, denk aan: fiets, skateboard, step, skeelers, 
enzovoort. Het materiaal zal eerlijk worden gedeeld met kinderen die 
geen wieltjes hebben meegenomen. Let op: het meenemen van materiaal 
is op eigen risico. 
De gymlessen worden gegeven in het park, waar de kinderen met de 
wieltjes kunnen spelen. De wieltjes worden in de klas bewaard en alleen 
in de gymles gebruikt, tenzij de leerkracht hier toestemming voor geeft. 
 

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 niet. Er is in 
Nederland leerplicht en alleen bij hoge uitzondering mag hiervan 
afgeweken worden. Wanneer scholen onterecht verlof verlenen krijgen 
de directeuren hiervoor een boete. En dat kan flink oplopen als het over 
veel kinderen gaat.  
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. 
 

Groepsindeling 2022 / 2023 
Nog niet alles is helemaal rond, maar we kunnen wel de indeling voor 
volgend schooljaar bekend maken.  

• Groep 1A (Instroom groep vanaf oktober): juf Marjolein vd Kraats, 
juf Rianne Verton.  

• Groep 1B (grootste deel huidige 1C): juf Marleen den Oudsten, juf 
Lilian Pijl.  

• Groep ½C (indeling wordt nog bekend gemaakt): juf Denise en 
nog niet bekend.  

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. 
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• Groep 2A (namen worden nog bekend gemaakt): juf Sylvana 
Boone en juf Rianne Verton – tot oktober – daarna juf Christien 
Wilts.   

• Groep 2B (namen worden nog bekend gemaakt): juf Tessa Mazier.  

• Groep 3A (schakelklas): juf Mathea Brugmans, juf Marinka Lucas.  

• Groep 3B: Juf Lisanne van Dam en juf Marjolein Lelyveld.  

• Groep 3C: Juf Joëlle Middelkoop en juf Marjolein Lelyveld.  

• Groep 4A: (huidige 3B + deel 3A): juf Valerie Schipper en juf Erna 
Bouw.  

• Groep 4B: (huidige 3C + deel 3a): Juf Rianne van Schaik en juf 
Carola Nettesheim.  

• Groep 5A: Meester Meine Kreuzen en meester Dinesh Koesal.  

• Groep 5B: juf Carina de Hullu en juf Lotte van Essen. 

• Groep 6A: meester Aran van der Starre. 

• Groep 6B: juf Janien van Boven, juf Alianne vd Kieft.  

• Groep 7A: juf Tamara Bronne (en als haar verlof voorbij is: juf 
Dorieke Dijkshoorn), meester Erwin van Eijk.  

• Groep 7B: meester Rens Krijger.  

• Groep 8A: juf Jessica den Heijer en juf Laura Roeleveld.  

• Groep 8B: juf Jolieke Bulten.  
De indeling van de tutoren maken we volgende week bekend.  
 

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 14.30 uur terug.  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.  
 

 
 
 
 

 
Opbrengst acties schoolplein 2022  

€172, 50 



Ouderenquête  
Vandaag kreeg 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.   
Om het voor iedereen toegankelijk te houden, hebben we deze keer 
gekozen voor een korte versie.  
 

Huggy Wuggy  
Er komen steeds meer kinderen op school met huggy wuggy poppetjes. 
En kinderen hebben het er ook met elkaar over. Ouders vroegen naar ons 
standpunt hierin.  
Eerst wat uitleg: wat is Huggy Wuggy?  
Het karakter Huggy Wuggy komt uit een horror-game, Poppy Playtime 
(8+). De blauwe pop was een schattig knuffeltje, maar werd door 
experimenten een bloeddorstige moordenaar. In het spel moet hij de 
speler vermoorden. Hoe komt dit ‘knuffelbeest’ dan terecht bij (nog) 
jongere kinderen?! Dat hebben we te danken aan de fanbase van Huggy 
Wuggy. Het wezen met de scherpe tanden komt namelijk terug in 
vele TikTok video’s. Vaak knuffelt hij daarbij iemand, bijvoorbeeld zijn 
jongere (en net zo eng uitziende, maar wel roze) ‘zusje’ Kissy Missy en bijt 
vervolgens haar hoofd eraf. 
Of het TikTok-filmpje waarbij Huggy Wuggy zijn zusje doodmaakt door 
haar in een ruimte te laten met een pan op het vuur waardoor de keuken 
in brand vliegt… Zeer gewelddadig en not so cute dus. Een van de versjes 
die Huggy in je oor fluistert wanneer hij je een knuffel geeft is: “My name’s 
Huggy Wuggy, sharp teeth leave you bloody, don’t you ever call me ugly, 
hug me ’til you die.” Ook niet zo heel lief… 
In Engeland zijn ouders al gewaarschuwd voor deze trend. Daar is al 
gezien dat kinderen het karakter na gaan doen, door elkaar heel stevig te 
omhelzen en kwaadaardige dingen in elkaars oor te fluisteren. Kinderen 
krijgen namelijk zonder dat ouders het weten deze ‘knuffelvideo’s’ onder 
ogen, doordat de fanbase ermee los gaat. Er zijn zelfs Peppa Pig filmpjes 
op YouTube Kids waarin Huggy Wuggy opeens verschijnt. Dus als je peuter 
‘s nachts totaal overstuur iets roept over een blauwe knuffel met scherpe 
tanden die Peppa en George opeet, dan weet je waar het vandaan komt… 
Huggy Wuggy is dus een kwaadaardige knuffel.  
 

 
Conclusie:  
Geen geschikt speelgoed voor op school dus. Dus graag thuislaten. 
Sowieso is de regel om je eigen speelgoed thuis te laten.  
 
  

 

 

https://screenrant.com/poppy-playtime-age-rating-safe-children-huggy-wuggy/
https://www.jmouders.nl/gevaarlijke-tiktok-trends-kinderen/


 

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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