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WeekBlad 2 
Weekmail van  

Tamarschool  

en peuterschool  

Tamarinde   

28 augustus t/m 

3 september 2022 

(het) Woord vooraf 
Verstandig bouwen doe je 
met je oren en je handen! 
Dat is kort samengevat de 
boodschap van de 
jaaropening afgelopen 
maandag. Om ergens aan te 
kunnen bouwen, of dat nu 
een doel in je leven is, of heel concreet bouwen, moet je eerst luisteren 
(en kijken) wat je moet doen en wat je eigenlijk wil.  
Jezus vertelde daar een gelijkenis mee. Wie eerst luistert naar de woorden 
van God én ze doet, die is al een wijze bouwer. Die bouwt zijn huis op een 
rots. Daardoor is het stevig en toekomstbestendig. Ook al komen er 
stormen.  
Wie wel wat hoort maar niet echt luistert en dus niet doet wat de 
bedoeling is, die is als een domme man die zijn huis op het zand bouwt. 
Als er tegenslagen komen, blijft het huis niet staan.  
 

Deze week:   
 
maandag: 

 
 Weekopening groep 7 en 8 (aula) 

dinsdag:  
woensdag: 8.30 u: ouderochtend groep 5  (aula)  
donderdag: schoolfotograaf 

vrijdag:   8.30 u: ouderochtend groep 6  (aula)  
Margedag groep 1 en 2 
8.30 u: bewegen voor ouders. Verzamelen bij de 
voordeur.  

 
Reflectie op de eerste schoolweek 
De eerste schoolweek was in meerdere opzichten warm. In de eerste 
plaats natuurlijk door het weer. Gaandeweg nam de temperatuur toe, 
zeker in de lokalen boven. Tot die niet meer onder de 27 graden kwam. 
Petje af voor de leerkrachten en leerlingen die toch bleven doorwerken!  
Maar het was ook hartverwarmend. Fijn om weer enthousiaste kinderen 
én enthousiaste ouders te ontmoeten. En om veel positieve dingen terug 
te krijgen.  
Ik ben deze week meerdere keren in alle groepen geweest. Dat is best een 
klus, twintig groepen langs. Maar ook erg leuk en nuttig. En ook daar werd 
ik warm van. Wat zijn alle groepen goed gestart! De lokalen zijn in orde, 
er is gezelligheid, rust en structuur.  
De eerste week is al weer voorbij. Als team kijken we terug op een 
vermoeiende, maar ook een fijne week.  

Jan Boer, directeur 

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) 
Geven kan ook via link of QR-code:  

mailto:info@tamarschool.nl


De school is weer begonnen  
Halen en brengen:  

- Groep 1 en 2 worden op het plein opgehaald. Dit doen we omdat 
dit veel drukte in de gangen voorkomt.  

- Ouders van groep 3 mogen hun kind nog tot de klas (dus niet in 
de klas) brengen tot de herfstvakantie. Wilt u daarna direct naar 
huis gaan. Heel lang voor het raam staan is begrijpelijk, maar om 
aan het werk te komen niet altijd handig.  

- De andere groepen gaan zelfstandig (dus zonder ouders) naar 
binnen. Kijk nog even goed welke ingang.  

 

Met verlof 
Voor juf Sanne was donderdag de laatste werkdag voor haar 
zwangerschapsverlof. Wij hebben haar donderdag als team uitgezwaaid. 
We wensen haar een goede tijd toe. Sanne hoopt na de kerstvakantie 
weer op school te zijn.   
 

Weekopening 
Maandag om 8.30 uur is de weekopening voor groep 7 en 8. Deze wordt 
verzorgd door groep 8b. Ook ouders zijn hartelijk welkom.  
 

Schoolfotograaf 
Donderdag 1 september (a.s. donderdag al!)  komt de schoolfotograaf.  

Er worden 4 soorten foto’s gemaakt:  

• Een portretfoto van elk kind. 

• Een klassenfoto van de groep.  

• Een foto met broer(s) en/ of zus(sen) die ook op school of de 

peuterspeelzaal zit,  

• Of: een foto met broer(s) en / of zus(sen) die niet op schoolzitten 

en jonger zijn dan 4 jaar.  

 

Voor de portretfoto’s en de gezinsfoto’s is er 

een lichtblauwe achtergrond. Doe dus bij 

voorkeur fleurige, kleurige kleding aan.   

 

Om 8.00 uur start de fotograaf met het 

maken van gezinsfoto’s met broertjes en zusjes die niet op school of de 

peuterschool zitten. Foto’s met broers en zussen die op het voortgezet 

onderwijs zitten, zijn niet toegestaan.  

Wij maken hiervoor geen aparte lijst. U kunt in de rij wachten tot uw gezin 

aan de beurt is. De foto’s worden in de gymzaal genomen. De ingang is op 

het achterplein aan de Dalerveenstraat (bij de gymzaal). Als de foto 

gemaakt is in de gymzaal neemt u de uitgang op het grote plein. Zo 

hebben we één looproute. 

De kinderen met broertjes en zusjes op school of de peuterspeelzaal 

komen later aan de beurt.  

De kinderen van de middaggroep van de peuterspeelzaal worden om 

13.00 uur opgehaald voor de foto met broers en zussen.  

Van de kinderen die om 8.00 uur met het hele gezin op de foto zijn 

gegaan, worden geen andere foto’s met broer(s) en zus(sen) gemaakt.  

In verband met de coronamaatregelen vragen wij u om naar een rij te 

maken voor het maken van de foto.  

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 
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Ouderochtenden 
Wij hebben ouderochtenden voor de verschillende groepen.  
- woensdag 24 augustus: groep 5. 
- vrijdag 26 augustus: groep 6. 
U maakt kennis met de leerkrachten en die geven een vooruitblik op het 
komende jaar.  
Hartelijk welkom om 8.30 uur in de aula.  
 

Margedag groep 1 en 2 
Vrijdag is een margedag voor groep 1 en 2. Na bijna twee weken school 
een lang weekend is best lekker.  
 

Gymlessen  
Voor donderdag en vrijdag hebben we gymleerkrachten gevonden. 
Daarvoor moesten we wel het rooster omgooien.  
Ook voor maandag is iemand gevonden.  
- Op maandag is meester Mano er voor groep 5, 7 en 8.  
- Op donderdag is meester Vitin Dhoen de gymmeester voor groep 6, 7 

en 8.  
- Op vrijdag is juf Mireille Dees de gymjuf voor groep 1, 2 en 3. A.s 

vrijdag is een margedag voor groep 1 en 2. Dan hebben de groepen 3 
gym in de ochtend.  

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

Verlengde schooldag  
Op woensdag 14 september starten verlengde schooldag activiteiten. De 
kinderen kunnen op school blijven eten en de activiteit is van 13.00 tot 
14.00 uur.  
 
Groep 4: extra reken- en taaltijd 
Leerlingen van groep 4 die dit kunnen gebruiken krijgen een uitnodiging 
om mee te doen aan 10 keer extra reken- en taaltijd.  
Data: 14, 21, 28 september, 5, 12, 19 oktober, 2, 9, 16, 23 november 2022. 
Hiervoor kan niet aangemeld worden, kinderen worden hiervoor 
uitgenodigd. Wanneer u denkt dat uw kind hier baat bij heeft en u heeft 
geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met de leerkracht.  
 
Groep 3: Lezen; goede start 
Leerlingen van groep 3 die dit nodig hebben, krijgen een uitnodiging om 
mee te doen aan 10 keer extra leren lezen.  
Data: 14, 21, 28 september, 5, 12, 19 oktober, 2, 9, 16, 23 november 2022. 
Hiervoor kan niet aangemeld worden, kinderen worden hiervoor 
uitgenodigd. Wanneer u denkt dat uw kind hier baat bij heeft en u heeft 
geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met de leerkracht.  
 
Groep 6 t/m 8: Dammen 
Dammen is een spelletje wat bijna iedereen kan spelen. Heel veel 
kinderen en ouderen hebben het wel eens gedaan. Maar dammen is 
vooral een denksport. Met dammen leer je concentreren, participeren en 
plannen bedenken. Verder is dammen goed voor creativiteit en 
rekenvaardigheid.  Allemaal dingen die je goed kunt gebruiken in je 

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 

 
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 



dagelijks leven. Aan het einde van de cursus krijgen alle deelnemers een 
eigen dambord met werkboek mee naar huis.  
Data: 14, 21, 28 september, 5, 12, 19 oktober, 2, 9, 16, 23 november 2022. 
Er kunnen maximaal 16 leerlingen meedoen.   
 
Groep 4 en 5: Proefjes en experimenteren  
Bij deze cursus komen techniek, natuurkunde en zelfs scheikunde aan 
bod. Ontdekken, proefjes doen, individueel en samen, zijn kernwoorden 
voor deze cursus. Met de leskaarten en uitleg kun je van alles maken en 
proberen, van een vergrootglas maken tot een raket lanceren.  
Data: 14, 21, 28 september, 5, 12, 19 oktober, 2, 9, 16, 23 november 2022. 
Er kunnen maximaal 16 leerlingen meedoen.  
 
Groep 5 en 6: Supermarktsafari (niet op woensdag, maar op donderdag) 
Tijdens deze activiteit ga je aan de slag met gerechten. Elke les een ander 
gerecht. Verschillende soorten gerechten komen aan bod zodat kinderen 
verschillende smaken leren kennen, gebruiken en proeven.  
Data: donderdag 15, 22, 29 september, 6, 13, 20 oktober, 10, 17, 24 
november, 1 december.  
Er kunnen maximaal 12 leerlingen meedoen.  
 
Typen (vanaf groep 5 op donderdagmiddag) 
Typen is in deze tijd een onmisbare vaardigheid. Het is heel handig als je 
snel blind kunt typen. Voor je werk, maar ook als je een werkstuk moet 
maken.  
Er is dit jaar ook weer een typecursus. Er zijn regelmatig bijeenkomsten 
op school, maar de leerlingen moeten ook thuis aan de slag. Op school 
geven we aandacht aan houding, gebruik van goede vingers enz. Thuis 
wordt via het programma Typetuin geoefend. De cursus wordt gegeven 
door meester Jan en juf Emy. Deelname aan de typecursus kost €35,00.  
Data: donderdag 6, 13 oktober, 10 november, 8 december 2022, 12 
januari, 2 en 23 februari, 23 maart, 13 april.  
Als kinderen steeds hun huiswerk goed doen, kunnen zijn binnen deze 
gestelde tijd hun diploma halen. Leerlingen die vorig jaar hun diploma niet 
hebben behaald, kunnen nog een keer deelnemen. Uiteraard moeten zij 
wel €35,00 betalen.  
Aanmelden voor typen kan tot 1 oktober bij juf Emy: 
eburggraaf@tamarschool.nl of even langslopen en direct betalen (nog 
handiger).  
 
BinnenBuiten voor groep 7 en 8 
Net voor de herfstvakantie komt er een cultuuractiviteit. Meer informatie 
volgt nog. Alvast de data:  maandag 17, 31 oktober,  7 november 
 

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

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 
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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?  
 

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.  
 

Elektrische step  
Sommige kinderen komen op een elektrische step naar school. Dat is aan 
ouders of zij dat goed vinden of niet. We merken dat steppen op het plein 
met een elektrische step niet veilig is. Dat gaat net iets te snel. Dus 
daarvoor mag de step niet gebruikt worden.  

 
Buurtsportcoach / sporten voor ouders op 
vrijdagochtend 
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 
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.  
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