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WeekBlad 7 
Weekmail van  

Tamarschool  

en peuterschool  

Tamarinde   

2 t/m 8  

oktober 2022 

(het) Woord vooraf 
Vandaag was er een 
ouderochtend over belonen 
en straffen. Met elkaar 
hebben we vooral nagedacht 
over straffen. Heeft dat zin? 
Werkt het? Twee dingen 
vielen op:  

1. Wees duidelijk in je 
verwachtingen. Dat 
voorkomt veel gedoe.  

2. Blijf in verbinding met 
je kind. 

In de Bijbel komt het woord 
tucht voor. Vaak denken wij 
dan aan straf en streng. Maar het betekent letterlijk onderwijzen. Dat is 
toch wat wij willen, dat kinderen met vallen en opstaan, met belonen en 
soms straffen, dingen leren voor hun leven.  
 

Deze week:   
maandag: Weekopening groep 1 t/m 8 (schoolplein)  

VSD Engels  
dinsdag:  
woensdag: 13.00 – 14.00 VSD gr3, gr4, proefjes, dammen.  

Dag van de leraar 
donderdag: 15.15 – 16.15: VSD Supermarktsafari.  

15.00 -16.00: Typen 
vrijdag:   Ouderochtend  

8.30 uur: Sporten met ouders.  
 

Schoolfruit  
Voor de komende week staat gepland:  

- Meloen  
- Appel  
- Waspeen  

Voor het eerst dit seizoen is er weer de waspeen. Die hadden we vorig 
jaar heel vaak, maar nu is er een andere leverancier.  
Peen is best gezond:  
Wat doet waspeen met je gezondheid? Wortels bevatten A, C, B1, B2, B3, 
B5, B6, B12 en E plus nog goede mineralen. Door al die gezonde 
voedingsstoffen werken wortels vaatverwijdend. Dit is vooral belangrijk 
als je wat meer op leeftijd komt. (dat geldt dan weer minder voor de 
kinderen…Maar: jong geleerd is oud gedaan).  
 
 

Gebedsgroep 
Elke vrijdag om 8.30 uur kunnen ouders 
bidden voor de school.  
 
 
Maandtekst oktober 

 
 
 
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  
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Ouderochtenden 
Er zijn deze week twee ouderochtenden:  
 

1. Woensdag: Gigagroen 
Woensdagochtend willen we toelichten wat we gaan doen met de 
kinderboekenweek. Deze ochtend is voor de ouders van de peuterschool 
en van groep 1 en 2. Welkom om 8.45 in de aula (na de opening van de 
Kinderboekenweek).  
 

2. Vrijdagochtend: Het kinderbrein 
Vrijdagochtend gaat het over het kinderbrein. Er is de laatste jaren veel 
onderzoek gedaan naar de werkingen van de hersenen bij volwassenen 
en kinderen. Dat levert regelmatig verrassende inzichten op. Wat heeft 
dat voor gevolgen voor onze kinderen? We praten er over op de 
ouderochtend. Welkom om 8.30 uur in de 
aula.  
 

Dag van de leraar  
Woensdag is de Dag van de Leraar. Wij 
zetten hen in het zonnetje, want dat 
hebben zij helemaal verdiend.  
 

Typen  
Donderdag om 15.00 uur starten we weer 
met een typecursus. Er zijn nog niet heel veel aanmeldingen, dus als je 
mee wil doen, geef je dan nog snel op bij juf Emy: 
eburggraaf@tamarschool.nl. Maandag voor 9 uur moet de aanmelding 
binnen zijn, want dan gaan wij iedereen in het systeem zetten.  
 

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 
fotopakket ook wil, kunt u dit aan juf Emy doorgeven. U kunt ook bij haar 
betalen. Wij bestellen het fotopakket 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. Dat is dus aanstaande vrijdag.  

 

 
 
 

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)  
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 
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Kledingkast 
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  
Deze 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  
Woensdag is er iemand langs gekomen voor BinnenBuiten. Dat leverde 

behoorlijk wat aanmeldingen op. Te veel, dus we gaan een selectie 

maken.  

 

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! 
 
 

 
 
 

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


 



            

Onderwijs voor iedereen! 

 

Heeft u moeite met lezen of schrijven? Vindt u het moeilijk om met een computer om te 

gaan? Wilt u kennis maken met de techniek? U bent nooit te oud om te leren. De Brede 

Buurtschool RVC in Den Haag Zuid West verzorgt cursussen speciaal voor volwassenen. 

 

• Cursus Nederlandse les voor volwassenen: NT2 voor gevorderden (A1 - 

A1+, A2 - A2+) 

Deze Nederlandse cursussen/lessen worden op de zaterdagochtend aangeboden 

van 9.30 uur tot 12.00 uur. Voor meer informatie zie www.debuurtschool.nl 

 

• Cursus computerles voor beginners 
Deze cursus wordt op de donderdagavond aangeboden van 18.30 uur tot 21.00 uur. 

Voor meer informatie zie www.debuurtschool.nl 

 

• Talentstart techniek cursussen voor volwassenen  
Metaaltechniek (lassen), houttechniek, fietstechniek, elektro/installatietechniek 

Wilt u met uw handen aan de slag en weten hoe het is om in de techniek te werken? 

Kom ontdekken waar u goed in bent op ons techniekplein. 

De lessen zijn op donderdagavond tussen 18.30 uur en 21.00 uur op het Roemer 

Visscher College aan de Roemer Visscherstraat 106. 

 

Kijk voor meer informatie op www.debuurtschool.nl of bel naar 070-3089899 
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