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WeekBlad 3 
Weekmail van  

Tamarschool  

en peuterschool  

Tamarinde   

4 t/m 10 september 2022 

(het) Woord vooraf 
In het voorjaar hebben we veel 
struiken geplant en zonnepitten 
gezaaid. Door de hete zomer zijn veel 
struiken verdroogd. De appel- en 
perenoogst leek voor de vakantie 
veelbelovend, maar na de vakantie was 
er geen vrucht meer aan de bomen te 
bekennen. Wie ervan genoten heeft, 
geen idee, maar het is wel jammer. 
Gelukkig hebben we de zonnebloemen 
nog. Die doen het gelukkig wel goed. 
En volgend jaar doen we een nieuwe 
poging.  
- In november krijgen we van de 

gemeente tien bomen en struiken.  
- Via de kledingcontainer op de hoek Fluitenbergstraat / 

Maartensdijklaan krijgen we punten waarmee we onze 
schoolomgeving kunnen vergroenen. 

Op deze manier kunnen we ons steentje bijdragen aan natuur in de stad. 
En dat past dan weer heel goed bij het thema van de Kinderboekenweek 
die over een maand is: Giga-Groen.  
Veel groepen starten het schooljaar met Bijbelverhalen over de 
schepping. Mooi als we iets kunnen doen om de schepping te 
onderhouden en te genieten van alle mooie kleuren en geuren.  
 
 

Deze week:   
 
 
maandag: 

Deze week startgesprekken.  
Deze week start schoolfruit. 
Weekopening groep 5 en 6.  

dinsdag:  
woensdag: 8.30 u: ouderochtend groep 1. Kamp groep 8.  
donderdag: Kamp groep 8  

vrijdag:   8.30 u: ouderochtend groep 2. Kamp groep 8.  
 

 
Startgesprekken / kennismakingsgesprekken 
Deze week zijn de gesprekken met ouders en leerkrachten en in een 
aantal gevallen ook met leerlingen. We voeren die gesprekken aan de 
hand van het vooraf ingevulde blad. De bedoeling is om elkaar beter te 
leren kennen en ook te weten van elkaar wat er nodig is om goed te 
kunnen leren. We verwachten alle ouders.  
 
 

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:  
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Schoolfruit  
Deze week start het schoolfruit. We hebben een andere leverancier dan 
vorig jaar en die levert op maandag. Dat betekent dat het dinsdag, 
woensdag en donderdag fruitdag is. Dan hoeven de kinderen dus geen 
fruit mee te nemen (een klein koekje als aanvulling op het fruit mag). De 
vrijdag gebruiken we dan als ‘opmaakdag’. Als er vrijdag nog fruit over is, 
halen we dat op en delen het uit bij de voordeur aan de liefhebbers.  
Het is de bedoeling dat alle kinderen fruit (leren) eten.  
Wilt u eventuele allergieën aan ons doorgeven?  
https://schooltv.nl/video/wanneer-is-het-groente-wanneer-is-het-fruit-
liedje-van-groenteman-gijs/  
Voor deze week:  
- kiwi  
- appel  
- peer  
Weetje over kiwi  
De kiwi is heel voedzaam. Hij bevat 
meer vitamine C (1 kiwi = 166% van de 
dagelijkse behoefte) dan veel andere 
fruitsoorten en is een goede kaliumbron. Kiwi's bevatten ook het 
cholesterolverlagende pectine, 
verder aminozuren, bètacaroteen, foliumzuur, magnesium, koper, zink, f
osfor, mangaan, vitamine A en is het een vetarme bron van vitamine E. 
Verder bevatten ze koolhydraten, eiwitten en zeer weinig vet. Super 
gezond dus! Eet smakelijk.  
 

Weekopening 
Maandag om 8.30 uur is de weekopening voor groep 5 en 6. Deze wordt 
verzorgd door groep 6b. Ook ouders zijn hartelijk welkom.  
 

Schoolkamp groep 8 
Woensdag gaan de groepen 8 op schoolkamp naar Amerongen. We 
zwaaien hen om 9.30 uur uit. Vrijdagmiddag rond 15.30 uur hopen zij 
weer terug te zijn. We wensen hen en de leerkrachten die meegaan een 
heel gezellige tijd toe.  
Fijn dat er zoveel ouders bereid zijn om te rijden.  
 

Ouderochtenden 
Wij hebben ouderochtenden voor de verschillende groepen.  
- woensdag 7 september: groep 1. Omdat groep 8 op kamp gaat en de 

aula nodig heeft, is de ouderochtend in het lokaal van groep 8b.  
- vrijdag 9 september: groep 2. Deze keer wel in de aula.  
U maakt kennis met de leerkrachten en die geven een vooruitblik op het 
komende jaar.  
Hartelijk welkom om 8.30 uur.  
 

Sporten met ouders 
Vrijdag 9 en 16 september is David, de buurtsportcoach, met vakantie. 
Dan is er geen activiteit. De volgende keer is 23 september.  
 

Betalen  
- Wie per maand betaalt voor overblijven moet voor 1 september 

betalen. Als u dit nog niet hebt gedaan, wilt u dit dan zo spoedig 
mogelijk doen?  

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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- Wie voor het hele jaar betaalt voor overblijven en voor de korting in 
aanmerking wil komen, moet betalen voor zaterdag 15 september.   

 

Van de medezeggenschapsraad 
De MR is er klaar voor! 
Wij hopen dat jullie als gezin een goede zomervakantie hebben gehad en 
weer klaar zijn voor het nieuwe schoolseizoen. 
Als MR gaan we ook weer starten. Voor degenen die ons nog niet 
kennen: de MR bestaat uit leerkrachten en ouders die het belang van de 
kinderen en hun leerkrachten behartigen.  
Maandag 29 september hebben we de eerste vergadering. Als je 
opmerkingen of vragen hebt over het beleid op de Tamarschool dan 
horen wij die graag via mr@tamarschool.nl.  
De MR is er voor jou! 
Leerkrachten: 

• Tamara Bronne 

• Dorieke Dijkshoorn (zwangerschapsverlof) 

• Ilze Post 
Ouders: 

• Marieke Koetsjarjan 

• Liesbeth van der Valk 

• Henrike van Voorst 
 

Geen kameleons 
 De afgelopen schoolweek ben ik, 
Ilze Post, samen met een kameleon en 
een tas vol zware blokken alle klassen 
langsgegaan.  
In de klas heb ik verteld dat als je een 
zware rugzak om hebt, het moeilijker is 
om te kunnen bouwen. Aangezien het 
thema van dit schooljaar bouwen is, was 
dit een herkenbaar gegeven. 
De blokken in de zware tas stonden voor 
allemaal vervelende dingen, waarmee 
kinderen zijn blijven lopen. Denk aan 
buikpijn, het gevoel dat je gepest wordt, 
het schoolwerk wat te moeilijk is, rouw, je onbegrepen voelen, hoofdpijn, 
niet goed kunnen slapen, etc.  
We hebben besproken wat het belang is van het vertellen, dat is 
belangrijk want kinderen zijn nu eenmaal geen kameleons. Een kameleon 
kan met zijn kleuren vertellen hoe hij zich voelt. Kinderen verkleuren niet 
en moeten dus praten als ze ergens mee zitten. Ze kunnen praten met 
ouders, vrienden, de leerkracht of met God. Als dit niet genoeg is, of dit 
niet lukt, dan kunnen ze gebruik maken van mijn rol als 
vertrouwenspersoon in de school.  
Op vrijdagochtend van 11:30-12:00 uur heb ik een inloop voor de 
kinderen in mijn kantoortje tegenover groep 5B. Mocht een urgente 
situatie zich voordoen, waardoor uw kind graag zijn of haar verhaal kwijt 
wil, dan mag u mij een e-mail sturen: ipost@tamarschool.nl  
Mocht u als ouders ergens mee zitten, weet dat de leerkrachten en 
directie graag naar u willen luisteren.  
Met vriendelijke groet, 
Ilze Post, IB-ondersteuner & kindercoach 
 
 

het aantal uren dat groep 1 en 2 moeten 
maken op school.  
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 
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‘Schoolhond’ 
Juf Emy heeft een puppy in huis. Die moet 
opgevoed worden en kan niet hele dagen thuis 
zijn. Daarom heeft zij in goed overleg gevraagd of 
zij deze hond mee mag nemen naar school. Hij zit 
in een bench waar hij soms uit mag. Maar nooit als 
er kinderen door de school lopen. Uiteraard komt 
hij ook niet op het schoolplein en in de klassen. 
Sommige kinderen hebben het al ontdekt en 
komen zo nu en dan even kijken. Dat werkt aan 
twee kanten heel leuk.  
Wij melden dit omdat honden in school eigenlijk verboden zijn. Dat is 
vanwege allergieën en omdat wij niet weten welk karakter een hond 
heeft. Dat weten we van deze hond wel. Daarnaast zien we voor sommige 
kinderen een bepaalde meerwaarde. Daarom maken wij deze 
beredeneerde uitzondering. Maar niet zonder u daarover in te lichten.  
 

Gezocht: kinderkleding 
Soms hebben kinderen een keer een ‘ongelukje’. Daarom zijn er altijd 
broeken en onderbroeken op school. Maar daar zijn we nu doorheen. 
(blijkbaar zaten sommige geleende broeken zo fijn, dat ze niet meer terug 
naar school kwamen...). Wie heeft broeken en onderbroeken in maat 98 
t/m 128 en wil die aan ons geven? Heel graag! U kunt ze bij juf Emy 
afgeven.  

 
Verlengde schooldag (herhaling van het bericht van vorige week)  

Veel kinderen hebben aangemeld voor de verlengde schooldag. Zoveel dat we 
kinderen moeten teleurstellen. Dat is jammer. Daarom zijn we in overleg met de 
organisatie die de verlengde schooldag verzorgt om te kijken of we meer 
kinderen kunnen toelaten. U hoort zo snel mogelijk van ons.  

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: nog een paar plekken.  
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 



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:  vol 
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: Vol  
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 op maandag 3x.  
Kunst & Cultuur workshops op de Tamarschool 
Binnenkort starten we samen met de Haagse organisatie CultuurSchakel 
drie workshops met als thema Kunst & cultuur in onze wijk. Hierin gaan 
we met kinderen tussen 8 en 12 jaar praten over wat er te doen is aan 
culturele activiteiten in onze wijk. We vragen ze om na te denken over 
wat zij zelf graag zouden willen doen op dat gebied. Na de workshops 
kunnen de kinderen zelf meedoen met de uitvoering van hun plannen. 
Wij zetten ons ervoor in om die plannen samen met verschillende 
professionals, culturele instellingen en kunstenaars in de wijk voor 
elkaar te krijgen.  
De workshops-, en het helpen realiseren van de ideeën, word door het 
team van BinnenBuiten van CultuurSchakel gedaan. Het doel van 
BinnenBuiten is om culturele activiteiten tijdens schooltijd te verbinden 
aan activiteiten in de vrije tijd van de kinderen. Zo komen er steeds meer 
culturele activiteiten in de wijk, waar kinderen na schooltijd aan mee 
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kunnen doen. Kortom: kinderen, hun creatieve ideeën en hun wijk staan 
centraal tijdens deze workshops! 
 

Tijdens de workshops van BinnenBuiten leren de kinderen: 

- meer over kunst en cultuur in hun wijk, 

- hun eigen creatieve en kunstzinnige talenten kennen en 

ontwikkelen, 

- anders kijken naar hun wijk, 

- omgaan met meningen en ideeën die anders zijn dan die van 

henzelf, 

- een klein onderzoekje uitvoeren onder leeftijdsgenootjes, 

- resultaten presenteren, 

- ideeën omzetten tot een plan en dat ook echt uitvoeren.  

Data & tijden: 
Maandag 17 oktober 15.15-16.45uur 
Maandag 31 oktober 15.15-16.45uur 
Maandag 7 november 15.15-16.45uur 
 
Kijk meer voor meer informatie over het programma BinnenBuiten van 

CultuurSchakel op www.cultuurschakel.nl/binnenbuiten 

Wij bieden dit aan voor groep 7 en 8. Meer informatie en aanmelden bij 

meester Jan: jboer@tamarschool.nl  
 

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.  
 

Fietsen die blijven staan 
Al van voor de zomervakantie staan 
er drie fietsen in de fietsenstalling 
waar iets mee is (lekke band, ketting 
eraf enz). Deze fietsen zijn nu even 
apart gezet en zullen, als ze niet zijn 
opgehaald worden, afgevoerd. Dus 
als een van deze fietsen van uw kind 
is, haal ze dan aan het begin van de 
week op.  
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Da’s is pech… bomen weg (maar wel nodig)  
Afgelopen woensdag zijn er 
zeven bomen gerooid. Wij 
vinden het jammer. U ziet 
hiernaast het verschil. Het 
wordt zo wel heel kaal en 
leeg. Maar de bomen 
moesten weg omdat ze al 
dood waren vanwege de 
iepziekte. We willen in het 
najaar een paar nieuwe 
bomen planten.  
 
  

 



 
 

 



 


