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WeekBlad 39 
Weekmail van  

Tamarschool  

en peuterschool  

Tamarinde   

 

3 t/m 9 juli 2022 

(het) Woord vooraf 
We zijn het jaar aan het 
afronden. Rapporten worden 
geschreven. Speelgoed wordt 
schoongemaakt. De laatste 
lessen gegeven. Nog een 
weekje, dan is het vakantie. 
Natuurlijk kijk je terug op het 
afgelopen jaar. Weer een roerig 
jaar, waarin veel gebeurd is. Op 
school, maar ook in de wereld 
om ons heen. In deze wereld en 
in deze tijd groeien onze 
kinderen op. We willen hen 
klaar maken voor deze wereld. Maar hoe ziet die wereld er straks uit? Dat 
was altijd al onzeker, maar de afgelopen jaren hebben ons geleerd dat 
niets zeker is. Bijna niets. Want juist in deze tijd mogen we ons 
vastklampen aan de belofte van God dat Hij altijd bij ons wil zijn. En dat 
we veilig zijn bij Hem.  
https://www.youtube.com/watch?v=joGfQhMjRbU  
 

Deze week:   
 
maandag: 

 
8.30 Weekopening groep 1 – 8  
Afscheid groep 8 

dinsdag:  
woensdag: Laatste keer VSD groep 2 (buitenspelen), 3 (lezen), 

Skaten en Waven.  
donderdag:  

vrijdag:   11.45 jaarsluiting op het plein. 12.15 vrij.  
Rapport mee 

 

Weekopening  
De weekopening is voor groep 1 t/m 7.  De opening is op het schoolplein. 
Ouders zijn van harte welkom.  
 

Afscheid groep 8  
Maandagavond neemt groep 8 afscheid. De afscheidsavond is (net als 
vorig jaar) in de City Life Church. Met een groot podium, goed beeld en 
geluid en veel zitplaatsen is dat een heel fijne plek. Met veel dank aan 
CLC!  
 
 
 

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

 
 
Compassion 
Elke maandag mogen kinderen geld 
meenemen voor onze sponsorkinderen 
van Compassion.  
Deze week: groep 1 en 2.  

  
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  

 
Vakantierooster 2021 / 2022   
Data gelden ook voor de peuterschool  
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus 
2022  
We verwachten de kinderen weer op 
school op maandag 22 augustus om 8.30 
uur.  
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Verlengde schooldag 
Woensdag is de laatste keer verlengde schooldag. Behalve Circusacts, die 
hebben afgelopen woensdag al hun laatste keer gehad.  
De VSD skaten en waven is in het Zuiderpark; een ideale omgeving om te 
skaten en te waven. Ouders zijn welkom om aan te moedigen of mee te 
skaten of te waven!  
 

Jaarsluiting  
Vrijdag sluiten we om 11.45 uur het jaar gezamenlijk af op het schoolplein. 
Ouders zijn hierbij welkom. Om 12.15 zijn de leerlingen vrij.  

 
Rapport / portfolio  
Vrijdag krijgen de kinderen hun rapport / portfolio mee. Dat is laat, maar 
we werken tot de laatste dagen van het schooljaar door. Ook al doen we 
natuurlijk tussendoor ook leuke en ontspannende dingen.   
 

Benoemd 
Als leerkracht voor groep ½ op maandag, dinsdag en woensdag is voor het 
volgende schooljaar benoemd Maram Aldaloul. We zijn blij dat we in deze 
tijd van tekort een volledig bevoegde leerkracht met 6 jaar ervaring 
kunnen benoemen. Daarmee is het formatieplaatje zo goed als rond. De 
definitieve indeling komt binnenkort ook op de website te staan.  
 

Ouderenquête 
Bijna 20% van de ouders heeft de ouderenquête ingevuld. Gemiddeld 
geven ouders onze school een 8,1. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.  
Over het algemeen zijn veel ouders tevreden over de kwaliteit van het 
lesgeven.  
Aandachtspunten zijn:  
- De school mag er wel wat verzorgder uit zien. Daar gaan we mee aan 

de slag. Hier nemen we ook de omgeving van de school in mee.  
- Niet iedere ouder vindt dat wij adaquaat optreden tegen pestgedrag. 
- De informatie over de vorderingen van de leerlingen mag wel wat 

meer zijn vinden veel ouders.  
Dit was een korte enquête. Ouders gaven aan de mogelijkheid te missen 
om iets toe te lichten. Dat kon inderdaad niet bij deze enquête. We nemen 
dit zeker mee voor de volgende keer. En natuurlijk mag u ons altijd 
contacten als er iets is.  
  

Compassion  
Groep 5 en 6 hebben een sponsorloop georganiseerd die veel heeft 
opgebracht. En heel gezellig was. De stand is nu:  

 
Activiteiten tijdens de vakantie  
Onderaan dit WeekBlad hebben we diverse vakantieactiviteiten 
opgenomen. Deze week hebben de kinderen de vakantiepas 
meegekregen. Er is deze zomer weer genoeg te doen voor kinderen.  
 

Zomerschool  
De eerste week van de zomervakantie is er weer zomervakantie. Veel 
kinderen zijn hiervoor uitgenodigd. De zomerschool is van maandag 4 t/m 
vrijdag 8 juli van 9.00 tot 13.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Vrijdag 8 juli sluiten we om 12.45 af. Als het kan buiten op het schoolplein. 
Ouders zijn daarbij welkom.  

 
Studiedagen:  
Dit schooljaar niet meer.  
 
Vrije middag: (12.15 uur vrij):   

• 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 
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 10 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 
 
Studiedagen:  
maandag 19 september 2022 (ook voor 
de peuterschool) 
donderdag 3 november 2022 
vrijdag 25 november 2022 
dinsdag 7 februari 2023 
dinsdag 11 april 2023 (aansluitend op 2e 
Paasdag)  
woensdag 17 mei (dag voor 
Hemelvaartsdag)  
donderdag 15 juni 2023 
vrijdag 16 juni 2023 (ook voor de 
peuterschool)  



 

Corona  
Corona is terug van nooit weggeweest.  Verschillende kinderen, ouders 
en leerkrachten hebben er mee te maken gekregen. Nog even de regels 

- Bij klachten testen.  
- Bij een positieve test tot 5 dagen na de eerste klachten thuis 

blijven. Huisgenoten hoeven niet in quarantaine, maar moeten 
wel alert zijn.  

- Wanneer je klachtenvrij bent mag je weer naar school.  
 

 

 
Vrije middagen (kinderen zijn 12.15 uur 
vrij)  
Er zijn geen studiemiddagen meer op 
vrijdagmiddag.  
maandag 5 december 2022 (sinterklaas)  
vrijdag 23 december 2022 (dag voor de 
kerstvakantie)  
vrijdag 21 april 2023 (Koningsspelen) 
vrijdag 7 juli (dag voor de 
zomervakantie)  
 
Margedagen groep 1 en 2  
Omdat groep 1 en 2 minder uren maken 
dan de andere groepen en we wel 
dezelfde begin- en eindtijden hanteren 
zijn er 9 margedagen gepland. Hiermee 
komen we nog steeds ruimschoots aan 
het aantal uren dat groep 1 en 2 moeten 
maken op school.  

1. vrijdag 2 september 2022  
2. vrijdag 14 oktober 2022 
3. vrijdag 11 november 2022 
4. vrijdag 16 december 2022 
5. vrijdag 23 december 2022 (dag 

voor de kerstvakantie)  
6. vrijdag 17 februari 2023 
7. vrijdag 24 maart 2023 
8. vrijdag 26 mei 2023 
9. vrijdag 30 juni 2023 

 
 

 
Opbrengst acties schoolplein 2022  

  
 

 

 

Vakantieactiviteiten:  

€172, 50 



 
 

 

 



 



 
Happy als je danst? Ga dan op de eerste dag van de zomervakantie met de kinderen naar de gratis, swingende 

muziekvoorstelling van BANWAKABOOM en kinderdisco in het Zuiderparktheater. Daar vieren VakantiePas en het 

VakantiePark samen met kinderen en hun begeleiders het begin van een prachtige zomervakantie vol activiteiten.  

50.000 VakantiePassen worden voor de zomervakantie uitgedeeld op de scholen, dus reserveer snel, want vol=vol! 

https://zuiderparktheater.nl/evenement/vakantiepas-kick-off-zomervakantie-met-banwakaboom-kinderdisco/


In de VakantiePas staan meer dan 90 activiteiten, veel gratis maar altijd met korting. Dit jaar zijn er extra veel 

buitenactiviteiten. Maar ook musea, creatieve workshops, vogels en vlinders kijken, speurtochten, winkeltje spelen, 

leren surfen en skaten, pannenkoeken eten…noem maar op, het staat er in. Heeft je kind drie activiteiten gedaan? 

Dan kan het op verschillende plekken in de stad een gratis ijsje halen. 

Daarnaast zijn er ook fantastische prijzen te winnen, namelijk met de hele klas boomklimmen met de Haagse 

Boomtoppers of vrijkaarten voor One Planet. Kijk snel in de VakantiePas voor alle informatie. 

De VakantiePas is geldig in de zomervakantie van 9 juli t/m 21 augustus.  

 

Andere activiteiten: zie ook:  
https://www.zomerprogramma070.denhaag.nl/  
 

https://www.zomerprogramma070.denhaag.nl/

