
 

        
Fluitenbergstraat 6 – 2545 NL–Den Haag–070 3099066 
www.tamarschool.nl  - info@tamarschool.nl 
Rekeningnr. NL 58 INGB 0000 0829 78 tnv School met de Bijbel 

WeekBlad 6 
Weekmail van  

Tamarschool  

en peuterschool  

Tamarinde   

25 september t/,m 

1 oktober 2022 

(het) Woord vooraf 
Maandag hadden wij een studiedag over 
christelijke didactiek. De vraag is: moeten 
we overal een christelijk sausje over heen 
gieten? Het antwoord is: nee. Als het goed 
is, is al ons handelen vanuit ons geloof. Dus 
ook ons lesgeven. Dan ligt het er niet 
duimendik bovenop, maar is het wel met 
alles verweven. Dat is best lastig maar het 
is mooi als we daarin groeien.  
We kregen ook denkstof aangereikt. Veel 
methodes (ook de methodes die wij 
gebruiken) zetten de mens erg in het middelpunt. Zo begint de 
leesmethode met ‘ik’. Dat is het eerste woord wat de kinderen leren 
schrijven. Niet met ‘wij’ of ‘boom’. Dat is op zich niet erg, maar er spreekt 
toch een bepaalde visie uit. We hebben in ieder geval iets aan te vullen. 
Het draait niet alleen om mezelf, over ík’, maar ook over anderen en over 
God. Genoeg om over na te denken dus. En om te vertalen naar de 
lespraktijk.  
 

Deze week:   
maandag: Weekopening groep 1 en 2.  

18.00 Vergadering Medezeggenschapsraad  
dinsdag:  
woensdag: 13.00 – 14.00 VSD gr3, gr4, proefjes, dammen.  
donderdag: 15.15 – 161.5 VSD Supermarktsafari 

vrijdag:   Ouderochtend Belonen en straffen.  
8.30 uur: Sporten met ouders.  

 

Schoolfruit  
De komende week is er 
schoolfruit:  

- Pruim  
- Meloen  
- Appel  

Weetje over de pruim:  
Pruimen zijn, net zoals 
kersen en abrikozen, steenvruchten. Dit fruit bestaat over het algemeen 
uit een schil, vruchtvlees en een harde pit. De pit wordt ook wel steen 
genoemd, vandaar 'steenfruit'! Ze groeien aan bomen die 3 tot 7 meter 
hoog kunnen worden. 
 

Ouderochtenden 
Vrijdag is er een ouderochtend over belonen en straffen.  
We merken dat dit een onderwerp is wat ouders bezighoudt.  

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.  
 
Maandtekst oktober 
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- Sommige ouders hebben het idee dat zij alleen maar straffen en 
mopperen. Eigenlijk willen zij niet, maar zo werkt het bij hen. Hoe kom 
je uit dit patroon?  

- Anderen hebben zo hun vragen bij belonen. Waarom zou je dat doen. 
Kinderen moeten toch leren iets te doen zonder een beloning? 

- Er zijn ook ouders die helemaal niet willen straffen. En ook niet willen 
belonen. En dat ook niet doen. Zij geloven daar niet in.  

Genoeg meningen. Samen met u willen we in gesprek over dit onderwerp.  
We hopen veel ouders te ontmoeten.  
Vrijdag om 8.30 tot uiterlijk 9.30 uur in de 
aula.  
  

Beweegwijs  
Donderdag en vrijdag was er voor de eerste 
keer Beweegwijs. Volgende week weer. In 
ieder geval tot de Kerstvakantie.  
Het rooster staat op de website: 
https://tamarschool.nl/praktische-
info/gymmen-en-zwemmen/  
 

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! 
 

Verlengde schooldag 
De verlengde schooldagactiviteiten lopen goed. Er doen veel kinderen 
mee. We zijn daar blij mee.  
Volgende week starten we met sportactiviteiten na schooltijd.  
De activiteit supermarktsafari op donderdag is een kwartier later omdat 
15.00 uur starten niet mogelijk is. We starten 15.15 uur en zijn 16.15 uur 
klaar.  
Maandag start verlengde schooldag Engels.  
 

Leerlingenraad 
Vrijdag komt de nieuw leerlingenraad bij elkaar. Er zijn (of er worden nog) 
nieuwe vertegenwoordigers gekozen in groep 5 t/m 8.  

- Groep 5a: Valerie 
- Groep 5b: Aron 
- Groep 6a: naam volgt nog 
- Groep 6b: Iwan 
- Groep 7a: Angel  
- Groep 7b: Halid 
- Groep 8a: Nahier 
- Groep 8b: Bright 

De leerlingen denkt mee over allerlei praktische zaken op school. Tijdens 
de eerste vergadering hebben we het erover wat er verwacht wordt van 
de leerlingenraad.   
 

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

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

 
 

Vakantierooster 2022 / 2023 
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:  
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. Alleen op deze vrijdagen 
zijn de kinderen vanaf 12.15 uur vrij: 
maandag 5 december 2022 (sinterklaas)  
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Foto’s  
De foto’s zijn binnen. Hierover heeft u een brief gekregen met een 
aangehechte foto. De foto’s kunnen opgehaald en betaald worden bij de 
administratie, vanaf 8.20 en na 15.00 uur. Bij voorkeur pinnen.  
De kosten:   

• 1 foto kost €5.00  

• 2 foto’s kosten € 8.00  

• 3 foto’s kosten € 10.50  

• 4 foto`s (het hele pakket) kosten € 12,00.   

• De broer/zus foto kost €5.00  
Wanneer u twee of meer kinderen hebt en de volledige pakketten 
afneemt, is de broer/zus foto gratis.   
 
De foto’s worden na betaling meegegeven, u kunt ze ophalen bij de 
administratie. Wanneer de andere ouder ergens anders woont en het foto 
pakket ook wil, kunt u dit aan juf Emy doorgeven. U kunt ook bij haar 
betalen. Wij bestellen het foto pakket dan bij en u krijgt ze voor dezelfde 
prijs als bovenstaand. Wanneer u een nabestelling wilt doen kan dit op de 
site van de fotograaf https://bestel.rdfoto.nl  
Onderaan de foto staat de code van de foto.  
De laatste mogelijkheid om de foto’s op te halen is vrijdag 7 oktober 
2022.  

 

Kledingkast: pakken en vullen 
Het wordt kouder buiten. Het is zelfs officieel 
herfst. In school stoken we niet te hard in 
verband met stijgende energieprijzen. Dus tijd 
om de truien uit de kast te halen. Nu kan dit voor 
sommige ouders een probleem zijn. Want bij veel 
kinderen passen de truien van vorig jaar niet 
meer. En het leven is duur. Loop dan gerust langs 
de kledingkast bij de aula / ib-ruimte. Daar is 
bruikbare kleding die u mee mag nemen.  
Natuurlijk is het fijn als de kast ook weer 
aangevuld wordt. Wanneer uw kind ergens uitgegroeid is en de kleding is 
nog mooi, vinden we het heel fijn als u het aan de school doneert, want 
hier maakt u andere ouders heel blij mee. Op deze manier kunnen we 
elkaar praktisch helpen.  
 

Compassion  
De komende weken zijn groep 5a en 5b aan de beurt om aandacht te 
geven aan onze sponsorkinderen.  
 

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.  

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.  
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 

https://bestel.rdfoto.nl/


De workshops en het helpen realiseren van de ideeën worden 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  

 

Kinderboekenweek 
Op 4 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is Giga Groen.  

Alvast een voorproefje: 

https://www.youtube.com/watch?v=uvyQXqSsF6Y  

In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken 
of vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in het park of 
vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is 
overal om ons heen. Buiten is er van alles te ontdekken en te doen. 
Er zijn heel veel boeken die kinderen helpen een echte natuurheld te 
worden. Ga mee op avontuur om al het moois van de natuur te zien! Leer 
over bijzonder dierenweetjes in informatieve boeken, dompel je onder in 
spannende verhalen over woeste buitenavonturen of verwonder je over 
prachtige natuurillustraties in prentenboeken. Kom daarna mee naar 
buiten. En natuurlijk kun je ook buiten lezen!  
De Kinderboekenweek 2022 is gi-ga-groen! 
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