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WeekBlad 40 
Weekmail van  

Tamarschool  

en peuterschool  

Tamarinde   

Zomer 2022  

10 juli t/m  

20 augustus 2022 

(het) Woord vooraf 
Het jaarthema van dit schooljaar was: 
Ik doe mee! Wat is er goed meegedaan 
dit schooljaar. Er is hard gewerkt en we 
hebben veel bereikt.  
Hartelijk dank aan:  
- De leerlingen. Wat fijn dat jullie er 

elke dag waren en dat jullie je 
enthousiast inzetten.  

- De ouders. Zonder samenwerking 
met jullie als ouders was het niet 
gelukt. We merken steeds weer 
hoe belangrijk het is als ouders de 
school steunen. We weten dat veel 
ouders voor ons bidden.  

- Het team. Dit jaar was niet 
gemakkelijk. Veel zieken, quarantaine waardoor er regelmatig uitval 
was, die weer opgevangen moest worden door anderen. Er is op een 
creatieve manier meegedacht. En er is hard gewerkt. Bijna alle doelen 
uit het jaarplan zijn behaald!  

- We danken God die er ook dit jaar bij was en ons de kracht gaf om dit 
allemaal te doen.  

 

Deze week:  zomervakantie tot en met 19 augustus 
 
maandag: 

 
9.00 – 13.00 uur: Zomerschool  

dinsdag: 9.00 – 13.00 uur: Zomerschool 
woensdag: 9.00 – 13.00 uur: Zomerschool 
donderdag: 9.00 – 13.00 uur: Zomerschool 

vrijdag:   9.00 – 13.00 uur: Zomerschool 
12.45 uur: afsluiting Zomerschool 

 

Vakantie! 
Na een jaar hard werken is het vakantie! We wensen alle kinderen en 
ouders een heel fijne vakantie toe.  
We verwachten alle kinderen weer op school op maandag 22 augustus 
om 8.30 uur.  
 

Afscheid  
We namen afscheid van:  
- Juf Malieke de Jong. Vanwege haar groeiende gezin was het voor haar 

op dit moment beter om wat dichter bij huis te gaan werken.  

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   
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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- Juf Carolien den Boer. Ook Carolien verhuisde, maar bleef gelukkig 
nog een poosje op school. Maar het reizen ging haar wel opbreken. 
Daarom begrijpen wij de keuze om wat dichter bij huis te gaan 
werken, maar we vinden het wel jammer om haar te moeten missen.  

- Juf Noortje Oppenhuizen. Noortje kwam invallen voor juf Kate. Nu 
krijgt zij op een andere plek een vaste baan.  

- Meester Henk. Meester Henk kwam invallen in groep 8 toen juf Laura 
ziek was. Daar zijn we erg blij mee. Want een invaller voor groep 8 is 
bijna niet te krijgen. Gelukkig gaat het nu beter met juf Laura en 
neemt meester Henk daarom afscheid.  

- Een echt afscheid is het niet, want we blijven hen zien, maar we zijn 
heel blij dat juf Tabitha en juf Anoek ook invielen in groep 8.  

We bedanken al deze leerkrachten voor alles wat zij voor de school 
hebben gedaan. En wensen hen Het Beste toe voor de toekomst.  
 

Welkom 
Deze week behaalden juf Tessa en juf Joëlle hun Pabo-diploma. Zij 
werkten al bij ons als onderwijsassistent en deden hier hun LIO-stage. We 
zijn heel blij dat zij allebei hier blijven werken.  

  
De diplomering van deze Pabo-studenten was in een officiële bijeenkomst 
op de CHE waar zij de lerareneed (of -belofte) aflegden.  
 

Nieuwe schooljaar 2022 / 2023 
In de laatste week van de zomervakantie ontvangt u van ons een mail met 
daarin het eerste WeekBlad en verdere informatie voor het nieuwe 
schooljaar.  
 

Zomerschool  
In de eerste week van de vakantie is het zomerschool van 9.00 tot 13.00 
uur. De kinderen die hiervoor zijn uitgenodigd, verwachten we dan op 
school. We gaan er een leerzame én gezellieg week van maken. Die gaan 
prima samen. Vrijdag sluiten we de zomerschool kort af om 12.45 uur. 
Ouders zijn daarbij welkom.  
 

Compassion  
Groep 5 en 6 hebben een 
sponsorloop georganiseerd 
die veel heeft opgebracht en 
heel gezellig was. Daarmee is 
dus bijna €1.389,00 
opgehaald. Dat is een 
fantastisch bedrag! Hartelijk 
dank voor het geven. En voor het rennen! Er waren zelfs kinderen met 27 
rondjes.  

 
Vrije middag: (12.15 uur vrij):   

• vrijdag 8 juli (middag voor de 
zomervakantie)  

 
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)  
 
Vrije middagen (kinderen zijn 12.15 uur 
vrij)  
Er zijn geen studiemiddagen meer op 
vrijdagmiddag. Op deze vrijdag zijn de 
kinderen vanaf 12.15 uur vrij. 



Afscheid groep 8  
We hadden een mooi afscheid van groep 8. De musical, voor ieder een 
persoonlijk praatje. We wensen alle groep 8-ers heel veel zegen en succes 
op hun nieuwe school.  

 
 

Rapport / portfolio  
Vandaag kregen de leerlingen hun rapport / portfolio mee. Deze prachtige 
nieuwe map mag in de vakantie thuis blijven. Na de vakantie weer 
inleveren. Zorg dat het niet kwijt raakt, want dan moeten we €7,50 in 
rekening brengen voor een nieuw rapport.  
 

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. 
Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van het 
programma.   
 

Kledingcontainer 
Als alles loopt zoals we verwachten, wordt in de vakantie een paarse 
kledingcontainer geplaatst bij de school (hoek Maartensdijklaan / 
Fluitenbergstraat – buitendeur naar de peuterschool). In deze container 
kan kleding gedaan worden door ouders van de school en mensen uit de 
buurt. Elke twee weken wordt de container geleegd. Als school krijgen wij 
punten voor elke kilo kleding. Met die punten kunnen wij bomen, 
struiken, planten enz. voor het schoolplein en de schooltuin aanschaffen.  
Meer info:https://www.textieleruitgroenerin.nl/  
 
 
 
 
 

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  
We kregen een gift van €1.000,00 voor 
het schoolplein. Hartelijk dank!  

  

Het team van de Tamarschool en Tamarinde 

wensen jullie allemaal een goede vakantie! 
 

Vakantieactiviteiten: 

€1.172, 50 

Doelbedrag: €5.000,00 

https://www.textieleruitgroenerin.nl/


 
Vakantie Bijbelweek journaal:   https://youtu.be/qdwnSBttkEo 

  

 

 

https://youtu.be/qdwnSBttkEo


 
 
 

 

 

 

 



 

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! 

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://zuiderparktheater.nl/evenement/vakantiepas-kick-off-zomervakantie-met-banwakaboom-kinderdisco/
https://www.zomerprogramma070.denhaag.nl/


 


