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WeekBlad 1 
Weekmail van  

Tamarschool  

en peuterschool  

Tamarinde   

Start schooljaar 

21 t/m  

27 augustus 2022 

(het) Woord vooraf 
Het jaarthema voor dit nieuwe schooljaar is: BOUWEN. Na corona leven 
we in een soort ‘wederopbouwfase’. Daarnaast wordt er in de wijk veel 
afgebroken en opgebouwd. Aan de Loevesteinlaan komt een nieuw 
gebouw, de flatjes voor onze school worden op termijn afgebroken. En 
wie weet wat er met onze school gaat gebeuren…?(dat weet nog 
niemand). In de Bijbel staat een bekend verhaal over bouwen. De 
gelijkenis van de wijze en de domme bouwer. Het gaat dan over bouwen 
aan je levenshuis. Welke keuzes maak je? Die hebben gevolgen in je 
leven. Luister je naar wat God tegen je zegt, of maak je eigen keuzes, los 
van God? Ook deze vragen willen we aan de kinderen meegeven in dit 
schooljaar.  

 
 

Deze week:   
 
maandag: 

 
8.35 u: korte start voor ouders op het schoolplein.  
14.30 uur: opening schooljaar op het schoolplein.  

dinsdag:  
woensdag: 8.30 u: ouderochtend groep 8 (aula)  
donderdag:  

vrijdag:   8.30 u: ouderochtend groep 7 (aula)  
8.30 u: bewegen voor ouders. Plein Dalerveenstraat. 

 

Gebedsgroep 
Elke vrijdag om 8.30 uur kunnen ouders 
bidden voor de school.  
 
Maandtekst augustus / september 

  
Spreuken 27:9 
De geur van balsem en wierook maakt 
gelukkig, maar zoeter voor het hart is 
ware vriendschap.  

 
 
Compassion 
Elke maandag mogen kinderen geld 
meenemen voor onze sponsorkinderen 
van Compassion.  

 
Sifen (Etiopië)             Cinthia (Ecuador) 
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De school gaat weer beginnen 
De vakantie is bijna voorbij. De school gaat weer beginnen.  
Voor een goede start:  
- Zorg dat je uitgerust op school komt. Dat betekent dat je weer op 

tijd naar bed moet.  
- Zorg dat je op tijd bent. 8.30 uur moet je binnen in de klas zijn.  
- Zorg dat je er elke dag bent. Alleen als je echt ziek bent, mag je thuis 

blijven. Meld je dan vóór 8.30 uur af.  
- Zorg dat je ‘aan’ staat en helemaal klaar bent om te leren. Dat heeft 

alles te maken met een gezonde levensstijl: goede voeding en 
voldoende bewegen. Het helpt echt!  

 

Ingangen 
Voor de goede orde, de ingangen waar de kinderen door naar binnen 
gaan en ook weer uitkomen.  
- Zebra’s en Panda’s: buitendeur op nr. 8.  
- Koala’s en Giraffen: eigen deur op het schoolplein.  
- Groep 1A, 1B, 2A: op het schoolplein Maartensdijklaan verzamelen. 

(behalve bij spelinloop, dan mag u als ouders mee).  
- Groep 1/2C, 2B: op het schoolplein Dalerveenstraat verzamelen. 
- Groep 3ABC: Deur bij de gymzaal Dalerveenstraat.  
- Groep 4AB: Schoolplein, noodgebouw Maartensdijklaan.  
- Groep 5 t/m 7B: voordeur nr. 6.  
- Groep 7A, 8AB: voordeur nr.6, of deur op het schoolplein bij de ib,  

Maartensdijkaan.  
 

Jaarthema / jaarplan  
Een school is steeds in ontwikkeling. Dat geldt zeker voor de 
Tamarschool. De school is de afgelopen jaren snel gegroeid. Zowel wat 
aantal leerlingen betreft als wat kwaliteit betreft. De inspectie heeft de 
school in 2019 als goed beoordeeld. Dat is geen reden om achterover te 
leunen. We blijven bouwen aan de school en aan de ontwikkeling van 
leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers in de school. Zeker in 
een tijd van corona en lerarentekort is blijven bouwen aan kwaliteit heel 
belangrijk.  
Voor het schooljaar 2022 /2023 is een ambitieus plan gemaakt. Dit heeft 
alles te maken met het 
tweede jaar Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO). 
Door de nasleep van corona 
krijgt het onderwijs veel extra 
geld. De Tamarschool zet dit 
in voor:  

• Klassenverkleining  

• Extra handen in de 
klas door middel van 
tutoren.  

• Talentontwikkeling  

• Professionalisering (o.a. nascholing van het team).  
Dit doen wij verder door:  

• Geven van goede lessen (uiteraard!) In het schooljaar 2022 / 
2023 geven wij dit nog extra aandacht. Dit doen we onder de 
noemer van Goed Leren Leren. We willen als team in 
ontwikkeling blijven en we willen leerlingen goed onderwijs 
geven en hen op een goede manier leren leren.  

• Verbeteren van het rekenonderwijs door een nieuwe methode 

Geven kan ook via link of QR-code:  
https://www.ing.nl/particulier/betaalver
zoek/index.html?trxid=J8FLzcTxpqDATCr
z9hwmTG1KHNNU0vgE  

 
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. 
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 
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rekenen: Getal en Ruimte jr. Deze methode gebruiken we voor 
het tweede jaar. We verdiepen ons verder in de rekendidactiek 
en laten ons verder scholen in het geven van goed 
rekenonderwijs. Regelmatig bereiden we rekenlessen 
gezamenlijk voor.  

• Aandacht voor lezen. Zowel technisch als begrijpend lezen. Dit 
blijkt steeds weer een belangrijke basis om te kunnen leren. 
Naast leestechnieken besteden we aandacht aan leesmotivatie.  

• De samenwerking met ouders krijgt weer een nieuwe impuls.  

• Aandacht voor burgerschap en wereldoriëntatie; de 
belevingswereld van de leerlingen vergroten.  

 
Achter deze acties zit een theorie van zaken die bewezen goed werken in 
het onderwijs:  

1. Extra en intensieve leertijd: We geven les via Expliciete Directe 
Instructie. Er zijn regelmatig verlengde schooldagactiviteiten.  

2. Extra zorg en ondersteuning: Dit realiseren we o.a. door de inzet 
van tutoren.  

3. Goede leerkrachten en leiders: We werken dit jaar heel gericht 
aan de leerkrachtvaardigheden.  

4. Brede ontwikkeling: Aandacht voor burgerschap, 
wereldoriëntatie, talentontwikkeling.  

5. Betrokken ouders: Het blijkt dat ouders die betrokken zijn bij de 
school een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van hun 
kind.  

We rekenen dit jaar weer op u en u mag als ouders op ons rekenen.  

 
Kalender 
Dit jaar geven we geen papieren versie van de kalender meer mee 
omdat we alle activiteiten in Parro zetten. Wie toch nog een papieren 
versie wil, kan deze afhalen bij juf Emy, want we hebben er wel één 
gemaakt.  
 

Jaaropening 
We willen graag het jaarthema toelichten. Dat doen we maandag 22 
augustus om 8.35 uur op het schoolplein (Maartensdijklaan). Alle 
ouders, maar ook opa’s en oma’s zijn hartelijk welkom.  
We starten het jaar samen met alle kinderen op het schoolplein om 
14.30 uur. Ook ouders zijn hierbij welkom.  
 

Ouderochtenden 
Wij hebben ouderochtenden voor de verschillende groepen.  
- woensdag 24 augustus: groep 8 
- vrijdag 26 augustus: groep 7.  
U maakt kennis met de leerkrachten en die geven een vooruitblik op het 
komende jaar.  
Hartelijk welkom om 8.30 uur in de aula.  
 

Startgesprekken  
Via Parro krijgt u een uitnodiging om in te schrijven voor het 
startgesprek in de derde schoolweek.  
 

Gekleurde kaart – kalender – stamkaart – enz.  
U krijgt een envelop met allerlei informatie mee. Daarin zit een kaart in 
allerlei kleuren. Daarop staan de belangrijkste zaken voor de school. 

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 

 
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.  
 
 
 

 
Opbrengst acties schoolplein 2022  
We kregen een gift van €1.000,00 voor 
het schoolplein. Hartelijk dank!  

€1.172, 50 

Doelbedrag: €5.000,00 



Daarnaast is er een nieuwe kalender waar de belangrijkste 
gebeurtenissen op school op staan en natuurlijk de vakanties. Er zit ook 
een stamkaart in. Die moet weer terug naar school. Kijk goed of alle 
gegevens kloppen en lever de kaart in bij de eigen leerkracht of de 
administratie. 
 

Afscheidstegels groep 8 
 
Van groep 8 kregen we een 
herinnering. Die hebben we 
meteen een plek gegeven. Leuk 
idee, groep 8! (van vorig jaar).  

 
 
 
 
 
 

 
Getrouwd – 1  

Op 2 augustus trouwde juf Joëlle met Tygo. 
Van harte gefeliciteerd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Getrouwd - 2 

O 
p 17 augustus trouwde juf Laura met Harmen. 
Van harte gefeliciteerd.  

 
 
 
 
 



Compassion  
Uiteraard mogen kinderen iedere week geld meenemen voor de 
kinderen van Compassion die wij ondersteunen. Maar omdat er steeds 
minder contant geld is en we de betrokkenheid willen vergroten, is er 
steeds een jaargroep aan de beurt om geld op te halen. Eind september 
start groep 5 hiermee.   
Jarenlang hebben wij Nathanaël gesteund. Die is nu klaar met zijn 
programma. Daarom hebben wij een nieuw sponsorkind aangeboden 
gekregen, Sifen uit Ethiopië.   
 

Rapport / portfolio  
Voor de zomervakantie hebben de leerlingen de nieuwe rapportmap 
meegekregen. Wilt u deze weer inleveren?  
 

Groepsverdeling  
Deze staat op de website:  
https://tamarschool.nl/onze-school/team/  
Nog een aanvulling na de informatie van voor de zomervakantie: op 
maandag is juf Anoek Mensink in groep 6A.  
 

Uit het team 
- Juf Kate (gym) heeft er nog een halfjaar aangeplakt in Costa Rica. Zij 

komt dus na de Kerstvakantie pas weer naar onze school. Juf Noortje 
heeft afscheid genomen omdat zij ergens anders een vaste baan kon 
krijgen. We zijn nu bezig om voor maandag, donderdag en vrijdag 
vervangers te vinden voor de gymlessen, tot de kerstvakantie. Voor 
de donderdag en vrijdag gaat dit zeer waarschijnlijk lukken, maar 
wel per 1 september. Dat betekent de eerste week nog geen gym 
van een gymleerkracht. Neem wel gymspullen mee, want de 
groepsleerkrachten nemen het zoveel mogelijk over.  
Voor de maandag zijn we nog in onderhandeling.  

- Juf Mathea (3A) is nog niet genoeg opgeknapt om te starten. Zij zal 
we een paar uur op school zijn. Groep 3a krijgt voorlopig juf 
Marjolein van der Kraats als vervanger van juf Mathea.  

- Juf Alde Marieke (Koala’s, Giraffen)  heeft een terugval van long 
Covid. Daarom is zij ook nog niet volledig aan het werk.  

- Met juf Annemieke gaat het goed, maar zij is bezig met de laatste 
(lange) fase van haar kuren. Daarom kan zij nog niet naar school 
komen.  

- Juf Elise blijft heel veel last houden van long Covid. Er is nog weinig 
voortuitgang.  

 
Gymrooster + zwemles 
Op de website staat het rooster: https://tamarschool.nl/praktische-
info/gymmen-en-zwemmen/  
 

Beweegwijsrooster  
Op 15 september start een extra beweegmoment van 20 minuten buiten 
op het plein. Het rooster daarvoor komt op de website. Hiervoor hoeven 
de kinderen geen gymspullen mee te nemen.  

 
Buurtsportcoach 
In Morgenstond is een buurtsportcoach actief. Hij is er vooral voor 
volwassenen. Hij wil graag op vrijdagochtend van 8.30 tot 9.00 uur 
sporten met ouders op het schoolplein. U heeft geen goede conditie te 
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hebben of heel sportief te zijn. Het gaat om samen plezier beleven aan 
bewegen. We starten op vrijdag 26 augustus op het plein aan de 
Dalerveenstraat (dan ziet uw kind u niet bewegen…). Het is voor 
moeders en vaders, opa’s en oma’s mogen ook meedoen. Speciale 
kleding is niet nodig, als u maar soepel kunt bewegen.  
Donderdagochtend zal de buurtsportcoach (David) al bij school staan om 
u enthousiast te maken.  
 
 

Kledingcontainer 
Er is een 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/  
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