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(het) Woord vooraf 
Afgelopen week en volgende week zijn de startgesprekken. Kinderen 
kunnen aangeven waar zij het komende schooljaar aan willen werken. Het 
is opvallend om de verschillen te zien. Er zijn kinderen die heel goed weten 
wat zij willen en waar zij aan moeten werken. Er zijn er ook die dat veel 
minder goed kunnen. Het geeft natuurlijk niet als je niet (precies) weet 
wat je later worden wil. En dit kan veranderen. We zien wel dat kinderen 
die weten waar zij naar toe willen en die beseffen dat zij daar iets aan 
moeten doen, verder komen. Anders gezegd: kinderen die een 
perspectief hebben, doen hun schoolwerk gerichter.  
Het is mooi dat wij weten dat  God ook een doel heeft met ons leven:  

 
Wat is het mooi als Gods plannen en die van ons en onze kinderen in 
elkaars verlengde liggen. Dan heb je echt een hoopvolle toekomst!  
 

Deze week:   
 
 
maandag: 

 
 
Weekopening groep 3 en 4.  

dinsdag:  
woensdag: 8.30 u: ouderochtend groep 3. 13.00 -14.00 start VSD 
donderdag: Start extra beweegmoment  

vrijdag:   8.30 u: ouderochtend groep 4.  
 

 
Startgesprekken / kennismakingsgesprekken 
Ook komende week zijn nog een aantal gesprekken. Wilt u als na 
schooltijd naar school komt, de deur op het schoolplein aan de 
Dalerveenstraat gebruiken? De voordeur en de deur bij de gymzaal 
kunnen niet open blijven staan.  
 
 
 

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


Schoolfruit  
Voor komende week staan in de planning:  

- Snacktomaatjes  
- Meloen  
- Peer  

Weetje over de meloen:  
De meloen is familie van de komkommer is 
dus eigenlijk geen fruit, maar een groente.  
 

Weekopening 
Groep 3 en 4 hebben maandag weekopening om 8.30 uur. Ouders zijn 
welkom.  
 

Schoolkamp groep 8 

 
Het schoolkamp van groep 8 is heel goed verlopen. Het was heel gezellig 
en iedereen heeft zich goed vermaakt. Ook de meesters en juffrouws. Dat 

zie je wel op deze foto’s. 😉. Fijn dat we een paar dagen van jullie 
kinderen konden genieten!  
 

Ouderochtenden 
Wij hebben ouderochtenden voor de verschillende groepen.  
- woensdag 14 september: groepen 3.  
- vrijdag 16 september: groep 4.  
U maakt kennis met de leerkrachten en die geven een vooruitblik op het 
komende jaar.  
Hartelijk welkom om 8.30 uur in de aula.  
 

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.  
 

Step weg 
Er verdwijnen regelmatig steppen. Er blijven er ook heel veel op school 
staan.  Dringend advies: als je met de step naar school komt, zet er heel 
duidelijk je naam op! Dit geldt ook voor space-scooters, skeelers enz.  
 

Verlengde schooldag   
Op woensdag 14 september starten verlengde schooldag activiteiten. De 
kinderen kunnen op school blijven eten in de aula en de activiteit is van 
13.00 tot 14.00 uur.  

• Groep 4: extra reken- en taaltijd: in groep 4.  

• Groep 3: Lezen; goede start: in de aula.  

• Groep 6 t/m 8: Dammen: teamkamer  

• Groep 4 en 5: Proefjes en experimenteren: kelder 

• Groep 5 en 6 (donderdag): Supermarktsafari: aula 
 

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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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 
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  

 

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

Beweegwijsrooster  
Op 15 september, dat is dus aanstaande donderdag en vrijdag start een 
extra beweegmoment van 20 minuten buiten op het plein. Het rooster 
daarvoor komt maandag op de website. Hiervoor hoeven de kinderen 
geen gymspullen mee te nemen.  
 

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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