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WeekBlad 10 
Weekmail van  

Tamarschool  

en peuterschool  

Tamarinde   

23 oktober t/m   

5 november 2022 

(het) Woord vooraf 
Het is herfstvakantie. De 
eerste periode is voorbij. 
Een vrij lange periode van 
negen weken. In de klassen 
hebben we geïnvesteerd in 
groepsvorming en in regels 
en routines. Dat staat nu. 
We hopen hier de rest van 
het jaar op te kunnen 
verder bouwen. Dat is het 
thema van dit schooljaar: 
Bouwen. Je zou kunnen 
zeggen dat we nu gebouwd 
hebben aan het fundament. En er staat al een mooi begin van het 
bouwwerk. Maar het is nooit af. We zullen ons leven lang moeten blijven 
leren, blijven bouwen.  
Veel volwassenen geven aan dat zaken die zij op de basisschool hebben 
geleerd en geoefend, nog steeds met hen mee gaan. Wij doen ons best 
om dat bij de komende generatie te doen.  
 

Deze week:   
Herfstvakantie t/m 28 oktober 2022 
maandag: Weekopening groep 3 en 4 

VSD Engels  
15.15 – 16.45: BinnenBuiten 
15.00 en 16.00 uur: Atletiek  

dinsdag: 15.00 en 16.00 uur: Freerunnen  
woensdag: 13.00 – 14.00 VSD gr3, gr4, proefjes, dammen 
donderdag: Studiedag team. Kinderen zijn vrij.  

Peuterschool = open  
vrijdag:   8.30 uur: Sporten met ouders  

 

Herfstvakantie 
Volgende week is het herfstvakantie. We verwachten de kinderen weer 
op school op maandag 31 oktober.  
 

Studiedag  
Donderdag 3 november is er een studiedag voor de school. We gaan op 
deze dag verder met Goed Leren Leren. We bezinnen ons op wat leren is, 
wat het meest effectief werkt en hoe we dat kunnen vertalen naar de 
dagelijkse praktijk. In de middag worden we meegenomen in creatief 
lesgeven.  
 

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

 
 
Maandtekst november  

 

 
Compassion 
Kinderen mogen geld meenemen voor 
onze sponsorkinderen van Compassion.  
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Schoolfruit  
Het schoolfruit na de vakantie is nog niet bekend.  
 

Invulling groep 1A 
Na de herfstvakantie start groep 1A. De invulling hiervan komt goed, er 
zijn genoeg mensen beschikbaar, maar we hebben nog een aantal hobbels 
te overwinnen (o.a. opvang van kind van een leerkracht die niet doorgaat 
vanwege gebrek aan plaats). Daarom zijn we bezig om te schuiven, maar 
dat is best ingewikkeld. Gelukkig denken alle betrokkenen hierin goed 
mee, dus we gaan eruit komen. Maar hebben nog even tijd nodig.  
In ieder geval gaat groep 1A maandag 31 oktober van start met 8 
leerlingen. Juf Gonneke is de eerste twee weken op maandag en dinsdag 
in de groep. Woensdag is dan een vrije dag. Donderdag en vrijdag is juf 
Rianne Verton in 1A.  
Omdat juf Rianne in groep 1A is, komt er op vrijdag iemand anders in 
groep 2A. Ook die hebben we meegenomen in de puzzel. Vrijdag 4 
november is juf Sylvana in groep 2A. We hopen voor 18 november een 
oplossing te hebben.  
 

Vrijwilligers 
Wij hebben een nieuwe vrijwilliger voor de tuin. De vader van Nizar 
(Giraffen) is deze week begonnen. Hier zijn we heel blij mee. De heg is al 
gesnoeid, de eerste bladeren opgeruimd.  
Ons bestand aan vrijwilligers is wat aan het uitdunnen. Een aantal 
overblijfmedewerkers is minder beschikbaar en de vrijwilligers die in de 
school helpen zijn ook minder beschikbaar.  
Dat betekent dat we nieuwe vrijwilligers kunnen gebruiken. Misschien is 
het iets voor u, of voor iemand die kent.  
Concreet zoeken we:  

- Vrijwilliger die tussen de middag helpt met overblijven. U moet 
minimaal 2 dagen beschikbaar zijn.  

- Vrijwilliger die onder schooltijd beschikbaar is voor lichte 
conciërge-achtige werkzaamheden, zoals nalopen van 
handdoekapparaten in de toiletten, kopieerwerk, lamineerwerk, 
uitdelen van schoolfruit, enz.  

Vrijwilligers kunnen hiervoor een vergoeding krijgen. Van vrijwilligers 
vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag omdat zij in school werken. 
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, neem contact op met juf 
Emy of meester Jan.  
 

Werkzaamheden 
In de buurt van de school worden gasleidingen vernieuwd. Dit heeft voor 
ons geen gevolgen, want dit gebeurt allemaal in de herfstvakantie. Als 
het goed is, is het na de vakantie klaar.  
 

Sinterklaas is soms arm…  
Na de herfstvakantie begint vrij snel de feestperiode. We hebben al 
nagedacht over sinterklaas. In de bovenbouw geven de kinderen elkaar 
cadeautjes. Dit zal voor de meeste gezinnen geen problemen opleveren. 
Maar we kunnen ons voorstellen dat er ook gezinnen zijn waar dit net te 
veel is.  
Daarom willen wij voor die kinderen waar het moeilijk voor is om een 
cadeautje voor de ander te kopen een ‘sinterklaaswinkel’ openen. Die 
winkel runnen we samen. Er zijn kinderen die de winkel van spullen 
voorzien en er zijn kinderen die gratis kunnen winkelen voor het surprise-

   
Sifen (Ethiopië)             Cinthia (Ecuador) 
Geven kan ook via link of QR-code:  
https://www.ing.nl/particulier/betaalver
zoek/index.html?trxid=hupIjJ6Bbtz7zhA5
dGkCO9gBc3sLlQ3Y  

 
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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cadeau voor een ander. En er zijn ook spullen te krijgen om je surprise te 
maken.  
Aan de ‘winkel’ geven kan op twee manieren: 

- Wanneer u thuis spullen heeft die geschikt zijn om aan een 
bovenbouwkind te geven, kunt u die aan juf Emy geven. Zij gaat 
die dan in ‘de winkel’ plaatsen.  

- U kunt ook geld aan ons overmaken met de vermelding 
‘sinterklaasactie’. Dan kopen wij daar geschikte cadeautjes voor. 
U kunt hiervoor gebruik maken van de QR-code of de link.   

 
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=HnJtfycb
JbQHCh01U79BT6oi80uJfFAf 

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.  
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://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=HnJtfycbJbQHCh01U79BT6oi80uJfFAf
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VakantiepasClub herfstvakantie 

In de herfstvakantie is er van alles te beleven voor de leden van de VakantiepasClub. Dat is de gratis digitale 
VakantiePas voor de korte schoolvakanties.  

Doen 

Voor natuurvrienden is er een herfstspeurtocht bij stadsboerderij De Herwijerhoeve. Techneuten vinden de 
Robotdag bij Beeld en Geluid vast interessant. En jonge wetenschappers kunnen hun hart ophalen op de 
Microscoopdag bij Museum Boerhaave. Natuurlijk zijn er ook leuke dingen voor sportievelingen, knutselaars en 
lekkerbekken. 

Winnen 
Kinderen die willen laten weten wat ze van de VakantiePas vinden en een idee hebben voor volgend jaar, kunnen via 
de website een VipVel invullen. Daarmee maken ze kans op een middag boomklimmen met de hele klas in het 
Haagse Klimbos of een etentje met het gezin bij Mingle Mush. 
 
Ook kunnen kinderen twee vrijkaarten winnen voor GlowGolf Scheveningen met een leuke selfie of actiefoto. Kijk 
voor deze winactie op onze website bij VakantiePas fotoactie. 
 
Lid worden 
Is uw kind nog geen VakantiepasClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl. 
Leden van de VakantiepasClub krijgen een digitale nieuwsbrief met meer dan 20 activiteiten en kortingsbonnen.  
 

 
 

http://www.vakantiepas.nl/

